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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 Cosntituição 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.

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

Ano VII  Nº 1856   Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476  29 de outubro de 2013

ABACAXI - Plantio mecanizado reduz custo e amplia produção

Visando incrementar a produção de abacaxi e reduzir cus-
tos, o produtor Marcelo Galatti, da Vita Fruta, iniciou nesta 
semana o uso de uma máquina para plantio do fruto. “Este 
equipamento é um dos primeiros do Estado e permite o 

plantio de 30  mil mudas a cada dez horas de trabalho, com 
o emprego de apenas três trabalhadores, mais o operador 
do trator que puxa a plantadeira. No plantio manual, para 
que se consiga a mesma produção, são necessários dez tra-
balhadores”, afirma.
Conforme o produtor, o equipamento, da marca Moto 
Agro, modelo TNA 1.800, foi adquirido por R$ 50 mil, e 
chegou à propriedade na semana passada. “Com certeza é 
um investimento válido, pois permite que a produção seja 
otimizada com o emprego de menos recursos”, pontua.
O trabalhador rural Erlan Santos Veloso comemora a aqui-
sição da empresa. “Facilitou bastante nosso trabalho. O 
equipamento é fácil de usar e a produção aumenta muito”, 
reforçou.
Para o engenheiro agrônomo da Seagro, Anderson Pereira, 
a aquisição deste tipo de equipamento é uma alternativa 
para o problema da falta de mão de obra qualificada. “Este 
é um entrave encontrado pela agricultura em todo o país, 
não apenas no Estado, que pode ser amenizado mediante 
o uso de máquinas como esta”, afirmou, acrescentando que 
“outro fator importante é a redução do custo de implanta-
ção de lavouras”, ressalta.
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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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PISCICULTURA - Barreiras será sede de        
Seminário voltado para o setor na região     

Conforme Cerrado Editora/Jornal 
Cerrado Rural vem acompanhando e 
divulgando, acontece entre os dias 7 e 
8 de novembro, o I Seminário de Pes-
ca e Aquicultura do Oeste da Bahia, 
uma iniciativa da União dos Municí-
pios do Oeste da Bahia (UMOB), en-
campada e a ser realizada conjunta-
mente com a Bahia Pesca e Codevasf, 
com o apoio das prefeituras de Bar-
reiras e de Luis Eduardo Magalhães 
e, ainda, da Secretaria de Agricultura 
do Estado da Bahia.
O Seminário será realizado no audi-
tório do Instituto Federal Tecnológi-
co da Bahia (IFBA).
O Seminário é o primeiro evento re-
gional voltado para o potencial do 
oeste da Bahia.
Ocorrerá,  depois dele, entre os dias 
10, 11,12 e 13 de abril do ano que vem 
- uma semana que precede a Semana 
Santa -,  a I Feira de Tecnologias para 
Pesca e Aquicultura dos Cerrados do 
BAMAPITO – edição oeste da Bahia 
-, PISCISHOW.

Essa Feira era para ter ocorrido entre 
os dias 23 e 26 deste mês, porém adia-
da atendendo a uma série de fatores.
Toda a movimentação do andamento 
dessa organização, comercialização 
de estandes, áreas, patrocíonios, etc., 
serão disponibilizados no site exclu-
sivo da Feira (www.piscishow.com), 
que está em fase de contrução e que 
será também o primeiro e até agora 
o único site da região do BAMAPI-
TO voltado para a piscicultura nessas 
quatro regiões do Brasil e do deste 
país.

Anote os nossos e-mails exclusivos 
para a Feira:
comercial@piscishow.com
coordenacao@piscishow.com
piscishow.news@gmail.com

Telefones:
Coordenação: (63) 3224-3298, 9288-
0311 e 8103-7961
Comercial: (63) 3213-3338 e 8474-
0155
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