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São Desidério foi contemplado com um 
moderno micro-ônibus escolar

Buracos na BR 349 entre Correntina e 
Santa Maria da Vitória causam capotamento

Programa de iniciação a docência da UEFS oferece 
mais de 900 bolsas

Inscrições começam na segunda-feira (13) e acontecem até 7 de 
fevereiro. Seleção conta com prova escrita, entrevista e análise 

de currículo.

A partir de segunda-feira (13) estarão abertas as inscrições 
para os candidatos interessados nas 906 bolsas, do Progra-
ma Institucional de Iniciação a Docência (Pibid), promovi-
do pela Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), 
na Bahia.
De acordo com a instituição, são 857 bolsas para o período 
de 2014 a 2018, destinadas a estudantes dos cursos de Licen-
ciatura da Uefs e professores da Educação Básica das escolas 
estaduais e municipais de Feira de Santana, e outras 49 para 
coordenadores.
As inscrições podem ser realizadas até o dia 7 de feverei-
ro na Pró-Reitoria de Graduação da UEFS, ou pelo site do 
programa. Os candidatos que farão a seleção passarão por 
três etapas: prova escrita, entrevista e análise de currículo. O 
programa está marcado para começar no dia 14 de março.
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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 20 de Janeiro de 2014 às 11:00 horas. Segundo Leilão:  
dia 27 de Janeiro de 2014 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 sito à: 
Um imóvel comercial, situado na Av. Argentina (antiga Av. Brasil, nº 240), nesta cidade de 
Santa Maria da Vitória/BA, com as seguintes características: edificação em alvenaria, todo 
murado, com 02 portões de ferro, 03 escritórios, todos forrados em PVC e madeira, 02 salas 
de recepção, 01 banheiro social, 02 salões, 02 lavabos, 01 pátio aberto, piso em cerâmica, 
construído nos lotes de nºs 5 e 6, da Quadra “G”, do Loteamento Jardim América”, medindo 
os dois lotes 26,60m de frente e fundo por 26,50m de ambos os lados, perfazendo uma 
área total de 704,90m² e somente 238,85m² construído. Matrícula nº 4.328 do Cartório de 
Registro de Imóveis de Santa Maria da Vitória/BA. Valor de Venda do Imóvel acima descrito,  
1º Leilão R$ 904.472,59. Valor de Venda do Imóvel acima descrito, 2º Leilão R$ 405.048,72. 
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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São Desidério foi contemplado com um 
moderno micro-ônibus escolar

O Ministério da Educação -FNDE (Fundo de De-
senvolvimento da Educação) por meio do Programa 
Caminho da Escola, contemplou o município de São 
Desidério com um moderno micro-ônibus, 0 km, 
com 22 assentos e dois auxiliares, equipado com ele-
vador e uma cadeira de rodas para atender a alunos 
com deficiência, englobando na educação inclusiva.
O objetivo do programa é renovar a frota de veículos 
escolares, tornar a escola acessível para os alunos da 
sede e zona rural e garantir a segurança e a qualidade 
ao transporte dos estudantes, contribuir para a redução 
da evasão escolar e ampliar por meio do transporte di-
ário o acesso e a permanência na escola os estudantes 
matriculados na educação básica dos municípios. Se-
gundo a secretária de educação Alaídes França, “o novo 
micro-ônibus auxiliará na melhoria da infraestrutura 
local, porque se integra à frota municipal responsável 
pelo transporte escolar de alunos da zona rural”. Ain-
da de acordo com a secretária, o veículo é de última 
geração e possui um diferencial para atender às pesso-
as com necessidades especiais. Disse Alaídes França.
O programa também visa à padronização dos veículos 
de transporte escolar, à redução dos preços dos veícu-
los e ao aumento da transparência na aquisição ad-
quirida por meio de pregão eletrônico realizado pelo 
Fundo de Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Ascom

Buracos na BR 349 entre Correntina e San-
ta Maria da Vitória causam capotamento

Os buracos existentes na BR 349, entre os municí-
pios de Correntina e Santa Maria da Vitória, cau-
saram o capotamento de um veículo em que viaja 
de São Paulo para o município de Santana, Oeste 
da Bahia. O acidente ocorreu por volta das 17h de 
quinta, 09.
Segundo o condutor, ele transitava sentido Santa 
Maria da Vitória quando ao tentar desviar de um 
buraco caiu em outro, vindo a quebra a balança da 
direção perdendo o controle do veículo e capotando 
duas vezes até sair da pista.
Todos os quatro ocupantes, dois adultos e duas 
crianças de 13 e 8 anos estavam com cinto de se-
gurança e sofreram apenas pequenas escoriações 
causados pelos estilhaços de vidro. Já o condutor 
quebrou a clavícula.
Militares que passavam no local prestaram socorro 
as vítimas e encaminharam todos ao Hospital Mu-
nicipal de Santa Maria da Vitória onde foram aten-
didos e liberados logo em seguida.

Fonte: Nova Fronteira/Cotidiano Policial
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