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hidrovia do São Francisco
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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 16 de Maio 
de 2014 às 11:00 horas. Segundo Leilão: Dia 26 de Maio 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: Uma casa residencial, situada na Rua Tiradentes, 
nº 26, nesta cidade de Correntina/BA, tipo comum, em alvenaria e adobes, fachada de 
6,60m, uma porta e duas janelas, área coberta de 75,62m², contendo 02 salas, 02 quartos, 
cozinha, copa, banheiro e sanitário, com respectivo terreno medindo 93,72m². Matrícula  
nº 1.161 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Correntina/BA. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito, 1º Leilão R$ 126.951,20. Valor de Venda do Imóvel acima 
descrito, 2º Leilão R$ 141.952,66. 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. Não foi averbada a construção na matricula, ficará a cargo 
do Comprador a regularização da construção. 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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Agricultores, empresários e poder público da Bahia se 
mobilizam pela revitalização da hidrovia do São Francisco

Um passo importante. Foi assim que o 
presidente da Associação de Agricul-
tores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Jú-
lio Cézar Busato, definiu a mobilização 
para revitalização da hidrovia do São 
Francisco, realizada no dia 09 de maio, 
no município de Muquém do São Fran-
cisco, e que reuniu os principais agentes 
envolvidos com a retomada da navega-
ção no rio. Participaram da mobilização, 
o secretário estadual da Indústria Naval 
e Protuária, Carlos Costa; a presidente 
da Associação Baiana dos Produtores 
de Algodão (Abapa), Isabel da Cunha; o 
presidente da Icofort, Décio Barreto Jr, 
o diretor de Logística da Icofort, Mar-
celo Teixeira, e os prefeitos de Muquém 
do São Francisco, Márcio Mariano, e de 
Ibotirama, Terence Lessa.
A mobilização teve início com o pro-
nunciamento do presidente da Icofort, 
empresa que realiza sozinha o transporte 
de cargas pelo São Francisco desde 2007. 
Segundo ele, o trecho que liga Muquém 
e Petrolina, com 610 km, poderia ser fei-
to em cinco dias, mas leva cerca de 18, 
devido a falta de infraestrutura. “Temos 
tido dificuldade em cumprir os prazos 
com nossos clientes devido ao assorea-
mento e a existência de pedrais, que têm 
provocado diversos danos as embarca-
ções, inclusive o naufrágio de um em-
purrador”, relatou Décio Barreto Jr.
O secretário estadual da Indústria Naval 
e Protuária destacou a importância da 
retomada da hidrovia para o desenvol-
vimento do agronegócio baiano e dos 
municípios ribeirinhos. Com esta com-
preensão, o secretário relatou as ações 
que o Estado tem realizado para alavan-
car a hidrovia do São Francisco como a 
dragagem de 21 pontos do canal de na-
vegação do rio, que já possui a licença 
ambiental e está aguardando o resultado 
da licitação que definirá a empresa que 
executará o serviço. Ele informou ain-
da que o porto de Juazeiro está pronto, 
aguardando também a licitação para 

escolha da empresa que administrará o 
terminal. “ Juntos, empresários e Estado, 
poderemos reunir esforços e otimizar a 
cadeia produtiva baiana”, concluiu Car-
los Costa.
A inclusão da hidrovia no sistema de lo-
gística do Oeste da Bahia, por exemplo, 
dará mais competitividade à produção 
de grãos e fibras da região com a redução 
do frete em cerca de 20%. “ A América 
do Norte gasta, em média, US$ 25,00 
para escoar uma tonelada de algodão, 
enquanto que no Oeste da Bahia, gasta-
-se, aproximadamente, US$ 90,00 para 
transportar a mesma quantidade por 
rodovia até o porto de Santos”, explicou 
Júlio César Busato, presidente da Aiba. 
Segundo ele, a revitalização da hidrovia 
do São Francisco vai ainda, fomentar os 
mercados da avicultura, suinocultura e 
bovinocultura do Nordeste, uma vez que 
“ a população receberá carne, leite e ovos 
a um preço mais baixo”, disse.
Marco histórico
Para marcar este dia de mobilização, um 
carregamento de 2.400 toneladas de ca-
roço de algodão saiu do município de 
Muquém do São Francisco com destino 
a Petrolina (PE). Lá, o caroço de algo-
dão será processado para transformação 
e produção de torta e farelo de algodão 

(consumo animal); óleo refinado de al-
godão (consumo humano) e óleo de 
algodão para transformação em biodie-
sel. Além disso, durante o processo de 
transformação, retira-se o linter (lã de 
celulose que envolve o caroço) que será 
exportado para Japão e China.
Este ano, na safra 2013/14, o Oeste da 
Bahia já colheu 3,3 milhões toneladas de 
soja; está em processo de colheita do mi-
lho que deverá produzir 2,3 milhões de 
toneladas e, na última semana de maio, 
dará início a colheita do algodão com 
previsão de 1,2 milhão de toneladas pro-
duzidas. Os dados são da Aiba que di-
mensionou em 4,8 milhões de toneladas 
o volume de grãos e fibras que poderá 
ser transportado pela hidrovia, gerando 
cerca de R$ 2,6 bilhões.
União municipal
Os prefeitos de Muquém do São Fran-
cisco e de Ibotirama, municípios ribei-
rinhos que já viveram momentos de es-
plendor com o pleno funcionamento da 
hidrovia, assumiram o compromisso de, 
junto à associação regional de prefeitos, 
se mobilizarem para contribuir com a 
retomada.

Aiba



GAZETA DO OESTE
INFORME PUBLICITÁRIO

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Página 04Barreiras, 13 de maio de 2014

Kelly participa de audiência na Sudesb com lideranças do oeste

Na manhã desta terça-feira (13), a deputada Kelly 
Magalhães (PCdoB) participou de audiência com 
o diretor geral da Superintendência de Desportos 
do Estado da Bahia (Sudesb), Elias Dourado, junto 
com os vereadores de Bom Jesus da Lapa, Romeu 
Thessing e Julimar Santana Vaz, e de Canápolis, Ma-
rineto Diamantino.
Durante a reunião, os representantes dos municí-
pios oestinos pleitearam materiais esportivos para 

incentivar a prática de atividades físicas entre crian-
ças e jovens e a construção de quadras poliespor-
tivas em comunidades locais onde a população é 
carente de áreas de lazer. 
O diretor geral da Sudesb afirmou que irá se empe-
nhar na destinação de recursos para a construção 
de equipamentos esportivos na região e atender as 
solicitações apresentadas. 


