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Helicoverpa armígera é tema de audiência 
pública na Bahia

A Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia 
Legislativa da Bahia realizou uma audiência pública, no dia 
08 de outubro, para discutir sobre o ataque da praga Heli-
coverpa Armígera às lavouras do Estado, especialmente na 
região Oeste. A Associação de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba) e a Associação dos Produtores de Algodão da 
Bahia (Abapa) participaram da audiência. Pág... 04
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Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Securities Companhia 
de Securitização, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de  
20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema de 
Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará 
realizar: Primeiro Leilão: Dia 21 de Outubro de 2013 às 11:00 horas. Segundo 
Leilão: Dia 28 de Outubro de 2013 às 11:00 horas. Local do Leilão: Avenida 
Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre - São Paulo/SP. As demais 
condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou 
pela internet. Descrição do Imóvel: 1) Imóvel sito Uma área de terra localizada 
na Quadra 18, situada na Travessa Trinta e Um de Março (atualmente na  
Rua 02 de Novembro), em São Felix do Coribe/BA, medindo de frente 65,00m 
ao lado direito e esquerdo, com 50,00m de fundo, com 65,00m desmembrado de 
um todo maior 105,00 x 50,00m. Matrícula nº 13.875 do Cartório de Registro de 
Imóveis de Santa Maria da Vitória/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 
1º Leilão R$ 538.661,96.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão 
R$ 307.954,98. A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o 
maior lance oferecido for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o 
segundo leilão, na data acima estipulada. No segundo leilão será aceito o maior 
lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, 
dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições 
condominiais, atualizados até a data do leilão. Correrão por conta do comprador 
todas as despesas relativas a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 
comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, que 
será realizado no ato da arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de 
Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registrários 
etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, 
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características 
e estado de conservação. A desocupação do imóvel deverá ser providenciada pelo 
comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e despesas, 
inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração 
na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97.
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Informações no escritório do Leiloeiro: (11) 4083-2575
www.biasileiloes.com.br

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO
Eduardo Consentino, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616, devidamente 
autorizado pelo Credor Fiduciário Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e 
regulamentação complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui 
alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: Dia 21 de Outubro 
de 2013 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 28 de Outubro de 2013 às 11:00 horas.  
Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 - conj. 22 - Vila Monte Alegre -  
São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será 
distribuído no leilão ou pela internet. Descrição do Imóvel: 1) Imóvel sito Uma área 
de terras, situada na Rua 05 (atual Rua Joaquim Ataíde, nº 57), Bairro Centro, nesta 
cidade de Santa Maria da Vitória/BA, medindo 10,00m de frente; 10,00m de fundo; por 
21,00m pelas laterais, limitando-se de um lado com terras da Sra. Floracy de Campos 
Cordeiro e de outro lado com terras da Sra. Valdecy Alves de Oliveira e pelo fundo 
com terrenos do Município. Foi construída uma casa de alvenaria com revestimento de 
piso cerâmico, contendo: Pavimento térreo: 01 varanda, 01 sala de estar, 03 quartos, 
01 cozinha, 01 copa, 01 banheiro. 01 living, tendo de área construída 139,61m² e área 
total de terreno 210,00m². Matrícula nº 2.212 do Cartório de Registro de Imóveis de 
Santa Maria da Vitória/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão  
R$ 258.611,10. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 255.212,52. 
A venda será realizada à vista. Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido 
for inferior ao valor estipulado do imóvel será realizado o segundo leilão, na data acima 
estipulada. No segundo leilão será aceito o maior lance oferecido, desde que igual 
ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos 
legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, atualizados até a data do 
leilão. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisição do 
imóvel no leilão, como: pagamento de comissão do Leiloeiro de 5% (cinco por cento) 
sobre o valor de arrematação, que será realizado no ato da arrematação, despesas 
com Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, taxas, alvarás, certidões, 
emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel se encontra ocupado, e será vendido 
no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento 
das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel 
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como 
todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura 
da competente reintegração na posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. 
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Helicoverpa armígera é tema de audiência pública na Bahia

A Comissão de Agricultura e Política 
Rural da Assembleia Legislativa da 
Bahia realizou uma audiência públi-
ca, no dia 08 de outubro, para discutir 
sobre o ataque da praga Helicoverpa 
Armígera às lavouras do Estado, es-
pecialmente na região Oeste. A Asso-
ciação de Agricultores e Irrigantes da 
Bahia (Aiba) e a Associação dos Pro-
dutores de Algodão da Bahia (Abapa) 
participaram da audiência.
O presidente da Aiba, o engenheiro 
agrônomo Júlio Cézar Busato, falou 
sobre os prejuízos causados pela praga 
na região, o que já ultrapassa R$ 2 bi-
lhões e ressaltou a necessidade da au-
torização emergencial do uso do Ben-
zoato de Emamectina para controlar 
a praga. “Precisamos que este assunto 
seja tratado de uma forma supraparti-
dária, com a união de todos, pois esta 
praga vai atacar os pequenos, médios 
e grandes produtores do Estado, cau-
sando grandes prejuízos nas lavouras.”, 
explicou Busato.
A secretaria estadual de Agricultura 
chegou a obter a autorização para im-
portar o produto de forma emergen-
cial, mas a carga foi apreendida pelo 
Ministério Público ao entrar no país. 
Depois disso, foi solicitada à ministra 
da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, a cria-
ção de uma MP que autorizasse o uso 
do defensivo agrícola em território na-
cional. Aprovada pela Câmara e pelo 
Senado, a MP 619 aguarda aprovação 
da presidente Dilma Rousseff. “Soli-
citamos que o governador do Estado 
reafirme, junto a presidente Dilma, a 
importância da aprovação imediata 
da MP 619.”, disse Busato. Segundo 
ele, os produtores já estão aportando 
parte dos recursos necessários a im-
plantação do Programa Fitossanitário, 
através dos Fundos existentes, mas 
precisam que os governos federal e 
estadual também aportem parte des-
tes recursos. “É para isto que estamos 

buscando auxilio aqui na Assembleia 
Legislativa.”, explicou Júlio Busato.
 “Este produto é registrado em 90 
países, inclusive, na União Europeia, 
onde o controle é rigoroso, além do 
Japão, Estados Unidos e Austrália. 
Ele é semelhante a qualquer outro já 
utilizado no país e, portanto, seguro.”, 
garantiu o secretário da Agricultura, 
Eduardo Salles, também presente a 
audiência.

Programa Fitossanitário
O presidente do Conselho Técnico da 
Aiba e representante da Abapa, An-
tônio Grespan, também convidado a 
participar da audiência, relatou que 
quando os primeiros focos da praga 
foram identificados, a Abapa organi-
zou uma missão a Austrália, país que 
desde a década de 90 aprendeu a con-
viver com a Helicoverpa. A partir daí e 
considerando a realidade do Oeste da 
Bahia, foi elaborado, no primeiro se-
mestre de 2013, um Programa Fitos-
sanitário de combate à praga, orien-
tado pelos melhores entomologistas 
do país e da Austrália, por agrônomos 
da região, pesquisadores da Fundação 

Bahia e técnicos da Agência de Defesa 
Agropecuária da Bahia (Adab), sob a 
coordenação da Aiba e Abapa.
 “O Programa consiste em um con-
junto de medidas técnicas, que inclui 
o encurtamento do calendário de 
plantio, para que a praga tenha me-
nos ciclos de vida; a realização do va-
zio sanitário (período sem cultura); o 
combate biológico (inimigos naturais 
como vírus, bactérias e fungos) e a li-
beração do Benzoato de Emamectina; 
dentre outras ações”, explicou Gres-
pan, acrescentando que a implantação 
do Programa vai custar cerca de seis 
milhões e trezentos mil reais, sendo 
fundamental o apoio financeiro dos 
governos estadual e federal.
Participaram também da audiência, 
a representante do Instituto de Meio 
Ambiente da Bahia (Inema), Lúcia de 
Fátima; o diretor de Defesa Sanitária 
Vegetal da Adab, Armando Sá; as de-
putadas Neusa Cadore e Kelly Maga-
lhães; os deputados Cacá Leão, Mario 
Negromonte Junior, Marquinhos Via-
na e o vice-presidente da Comissão, 
Hebert Barbosa.

Ascom Aiba


