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Camaçari tem uma UPA prontinha 
desde 2011 que continua fechada
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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 04 de 
Novembro de 2013 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 11 de Novembro 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 à 
Parte do lote nº 14, da quadra N, sito à Rua Antonio Filho, nº 816, medindo 4,80m de 
frente e fundo por 30,00m de comprimento, perfazendo uma área total de 144,00m², 
do LOTEAMENTO JARDIM OURO BRANCO, nesta cidade de Barreiras/BA.  
Foi construído um prédio residencial com dois pavimentos perfazendo uma área total 
construída de 155,00m². Matrícula nº 19.109 do 1º Ofício do Registro de Imóveis de 
Barreiras/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 249.382,78. 
Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 246.452,24. 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. Caso tenha alguma construção 
no terreno a averbação e regularização na matricula do imóvel será por conta do 
Arrematante.  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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O Sindicato dos Servidores Públicos 
Municipais de Barreiras – Sindsemb 
comemorou nesta sexta-feira (25) o 
Dia dos Servidores Públicos. A festa 
oferecida aos associados, familiares e 
convidados foi regada a muita cerveja, 
refrigerante, caipirosca, acarajé e um 
delicioso jantar. Aproximadamente 
1.300 pessoas participaram da festa re-
alizada no espaço “Bartira Fest-1”.
Para a presidente da entidade sindi-
cal, Carmélia da Mata, é importante a 
confraternização junto aos servidores. 
“é muito importante esta confraterni-
zação, momento em que todos os pro-
fissionais responsáveis por inúmeras 
funções que facilitam o dia a dia do 
cidadão e que passam momentos deli-
cados com a atual gestão municipal se 
reúnem para festejar”, disse.
O evento foi marcado pela organiza-
ção, bom gosto musical e receptivida-
de. Antes de ser servido um delicioso 
cardápio, mais de 50 brindes doados 
por diversos empresários do município 

foram sorteados entre os membros da 
categoria profissional. Um dos desta-
ques na festa foi a presença do ex-pre-
feito de São Desidério, Zito Barbosa, e 
sua esposa Marizete Bastos. Também 
esteve presente o superintendente da 
Caixa Econômica Federal do Oeste 
baiano, Valter Luís Siqueira, além dos 
vereadores Antoniel, Lucio Carlos, 
Alcione Rodrigues, Karlúcia Macedo, 
Graça Melo e o vereador de Riachão 
das Neves Dr. Brancildes Júnior.
Carmélia da Mata em seu pronuncia-
mento afirmou que a festa de fim do 
ano já está sendo organizada, para a 
realização do evento já fora garantido 
doações de um boi, um porco e um 
bode.
A equipe do Jornal Gazeta do Oeste 
parabeniza à todos os servidores públi-
cos que fazem o seu trabalho o melhor 
possível para melhor atender aque-
les que dele dependem, sabendo que 
cada um é responsável pelo resultado 
de uma equipe, procuram conhecer, 
melhorar e aperfeiçoar  suas ativida-

Sindicato comemora “Dia do Servidor” em grande estilo
Fundado em 20 de novembro de 2004, o Sindicato dos Servidores Municipais de Barreiras comemorou nesta sexta-feira 25 de 

outubro, o “Dia dos Servidores Públicos Municipal” com uma grande festa aos associados e seus familiares e convidados. A festa foi 
antecipada já que o dia do servidor e comemorado no dia 28 de outubro.

des fazendo a diferença substancial na 
qualidade dos serviços prestados, com 
responsabilidade, e que  diante das 
dificuldades pessoais e profissionais, 
cuidam para que o  resultado do seu 
trabalho não seja afetado.
PARABÉNS SERVIDORES!

Texto e fotos: Jayme Modesto
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Por meio de indicação ao diretor-presidente da Com-
panhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídri-
cos da Bahia (CERB), Bento Ribeiro Filho, a deputada 
Kelly Magalhães (PCdoB) solicitou fornecimento de 
cisternas para diversas comunidades de Canápolis.
Fazenda Baixão, Fazenda Baixão de Santo Antonio, 
Fazenda Barreirinho, Fazenda Bonito, Fazenda Ca-
nabrava, Fazenda Lameirão, Fazenda Mosquitão, Fa-
zenada Olho D’Água e  Fazenda Peri Peri, todas no 
município do oeste baiano, foram indicadas pela de-
putada.
A parlamentar destacou que a necessidade das cister-
nas nestas localidades foi apontada após avaliação feita 
pela Associação dos Produtores Rurais de Canápolis. 
“Encaminho esta justa reivindicação dos moradores 
de Canápolis. A água é um bem essencial e portanto 
não pouparemos esforços para fazer chegar mesmo às 
comunidades mais afastadas”, declarou.

Kelly Magalhães solicita cisternas 
para Canápolis 

Camaçari tem uma UPA prontinha 
desde 2011 que continua fechada

Mesmo com o caos e da superlotação do Hospital Geral 
de Camaçari, o município se dá ao luxo de ter uma Unida-
de de Pronto Atendimento (UPA) que poderia estar aberta 
atendendo à população totalmente inativa e com as portas 
lacradas desde 2011. A UPA está prontinha na Gleba A e se 
transformou num verdadeiro símbolo do mau uso de di-
nheiro público no município da Região Metropolitana de 
Salvador. 
A oposição solicitou informações da prefeitura sobre a 
abertura da UPA, mas não obteve resposta. Os moradores 
da Gleba A já fizeram manifestação pedindo que a unidade 
de saúde abra as portas, mas de nada adiantou. “Essa obra 
foi concluída na gestão do ex-prefeito Luiz Caetano e a 
UPA nunca foi aberta. Agora, na gestão do prefeito Ademar 
Delgado, o mesmo acontece. E ninguém explica”, afirmou 
o líder da oposição na Câmara de Vereadores de Camaçari, 
Antônio Elinaldo. 
O vereador acredita que Ademar Delgado esteja esperan-
do chegar 2014 para inaugurar a UPA. “Acredito que o 
objetivo é tentar beneficiar uma eventual candidatura de 
Luiz Caetano a deputado federal, bem como a esposa do 
ex-prefeito, Luiza Maia, que vai brigar pela reeleição na As-
sembleia. Isso é fazer o povo de besta. Brincar com o sofri-
mento dos outros”, disse Elinaldo. 


