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RECONHECIMENTO Propriedade baiana ganha destaque internacional por práticas de conservação da terra e produção

Baixo sul: referência de agricultura sustentável
ALEILE MOURA ARAÚJO

Em meio às subidas e descidas pela comunidade de
Cachoeira Alta, na zona rural
do município de Piraí do
Norte, no baixo sul da Bahia,
está a Fazenda Tubarão, onde vivem seu Arival e dona
Lourdes Mamédio. É nessa
propriedade de 32 hectares
que seu Vavá, como é carinhosamente chamado, orgulha-se em apresentar aos
visitantes o trabalho realizado com o apoio da Organização de Conservação da
Terra (OCT), onde transformaram uma área com baixa
produtividade em uma fazenda referência em conservação da terra e manejo agrícola orgânico e reconhecida
com certificações internacionais.
Com a implantação de Sistemas Agroflorestais (SAF)
biodiversos e agroecológicos, modo de plantio que
combina culturas agrícolas
com espécies arbóreas e não
utiliza agrotóxicos, seu Vavá
e dona Lourdes tiveram um
incremento na produção de
58% e, hoje, comercializam
não apenas o cacau e o cravo-da-índia, como também
banana, mandioca, jenipapo, aipim, graviola, jaca, pimenta, cupuaçu, cajá, além
de látex, urucum e as hortaliças vendidas por D. Lourdes, aos sábados, junto com
o bolo de puba na palha, na
feirinha da cidade.
O casal, que cresceu em
contato com a agricultura,
hoje é referência na região,
onde realizam dias de campo para capacitar e orientar
seus vizinhos quanto às técnicas sustentáveis utilizadas
na propriedade. Esse destaque se deve ao manejo agrícola orgânico e a gestão de
propriedade.

Compartilhando

“Eu nasci e me criei na roça,
hoje tenho 73 anos, e só vim
aprender como trabalhar
verdadeiramente na lavoura
a partir de 2012, quando chegaram aqui dois técnicos da
OCT perguntando se eu tinha nascentes para recuperar e áreas degradadas na
propriedade e, então, me pediram um hectare de terra

para fazer um SAF, aí eu fiquei meio cismado, mas explicaram que queriam me
ajudar e trabalhar essa terra
para ser um demonstrativo.
E assim fizemos. Tudo que
aprendi aqui, compartilho
com outros produtores, pois
assim aprendemos ainda

mais uns com os outros”,
conta seu Vavá, ressaltando
que a primeira orientação
que recebeu foi a de recuperar uma nascente que estava em área de pasto abandonado e do uso de adubos
orgânicos, deixando de lado
os produtos agrotóxicos.

Enquanto mostra a sua roça de cacau, seu Vavá explica,
orgulhoso, a maneira que
cuida da lavoura: “Aqui não
se usa veneno. Faço o meu
próprio adubo usando insumos da própria propriedade
e fico menos dependente do
mercado externo, além dis-

so, trago mais saúde para
mim e para a minha família.
Hoje, não tenho receio de
trazer os meus netos para a
roça”, afirma seu Vavá, que
complementa: “Além da implantação do SAF e dos cuidados com o solo, aprendi a
fazer a poda do cacau corAleile Moura Araújo / Ag. A TARDE

retamente. Antes eu podava
as árvores de qualquer jeito,
mas hoje quando tiro um
galho sei o porquê estou tirando, sei o tempo correto
para a colheita e aprendi todo o processo para chegar ao
resultado de uma amêndoa
superior – desde o tempo de
fermentação até a identificação da sua qualidade. E tudo que aprendo aqui compartilho, sou um multiplicador de conhecimento”.

Certificação

Agricultor Arival Mamédio, o seu Vavá, prepara a biocalda na Fazenda Tubarão, cuja produção cresceu 58%

Organização conquista Prêmio Rural
A Organização de Conservação da Terra (OCT), instituição apoiada pela Fundação
Odebrecht por meio do Programa de Desenvolvimento
e Crescimento Integrado
com Sustentabilidade (PDCIS), foi contemplada em
três subcategorias (Veiculação e Continuação de Políticas Públicas, Inovação eExperimentação e Geração de
Trabalho e Renda) do Prêmio Rural Sustentável, tendo seu trabalho com pequenos agricultores da região
do baixo sul da Bahia destacado em âmbito nacional.
O agricultor Arival Mamé-

COMUNICADO DO CLUBE DOS CEM

A Diretoria do Clube dos Cem, no uso de suas atribuições estatutárias, comunica aos sócios
patrimoniais que estão em atraso com suas mensalidades que compareçam até o dia 30/06/2019
à secretaria do clube para regularizar a situação, pois, do contrário, perderão seus títulos, conforme
estipula o Art. 39 do Estatuto e o título perdido poderá ser repassado para outro adquirente.
Santo Antônio de Jesus-BA, 05 de junho de 2019.

dio, o seu Vavá, é um desses
pequenos agricultores com
os quais a OCT desenvolve

“Quando
buscamos o
equilíbrio
econômico,
podemos focar
no ambiental
e no social”
VALDOMIRO VICENTE, técnico OCT

um trabalho em prol do
equilíbrio dos fluxos de vida
(a fauna, a flora, o homem e
os seus negócios), dividindo-se em dois centros de resultados: a conservação ambiental e a conservação produtiva, focadas em propriedades na APA do Pratigi,
composta pelos municípios
de Ibirapitanga, Piraí do
Norte, Igrapiúna, Nilo Peçanha e Ituberá.
“Realizamos um trabalho
focado na mudança de comportamento e de conscientização de que eles podem
ser sustentáveis economicamente, pois quando buscamos o equilíbrio econômico,

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRÃO

REPUBLICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2019 - A Pregoeira oficial do Município de Pedrão -

BA, comunica aos interessados em participar da licitação na modalidade pregão eletrônico N° 015/2019
– BB n º 766192 que tem por objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de empresa
especializada para prestação de serviços de manutenção de poço artesiano com reposição de peças no
Município de Pedrão-BA. Cuja sessão de abertura do referido certame será no dia 17/06/2019 ás 10:00
horas (horário Bahia), através do site www.licitacoes-e.com.br. Os interessados poderão obter informações
e/ou edital devidamente atualizado e seus anexos, através do site www.licitacoes-e.com.br e http://www.
pedrao.ba.gov.br/diarioOficial. Maiores informações Tel. (75) 3428-2124. E-mail: licitacaopedrao@gmail.
com. Pedrão-Ba 04 de junho de 2019. Michele Evangelista dos Santos, pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
CNPJ Nº 13.646.005/0001-38
AVISO DE REMARCAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 044/2019

BAHIA PESCA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Bahia Pesca S/A, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 12 de junho de 2019, às 10 horas, na sede da Bahia Pesca, situada à Av. Adhemar de Barros, 967, Ondina, Salvador
– BA, CEP 40-170.110, com a seguinte ordem do dia:
1 – Reforma do Estatuto Social da Bahia Pesca S/A para alteração dos artigos 13, § 7°; 15, § 5°; 16, III; 23, XIII, XXIII
e XXVIII; 30, III; 31, I; 61; 62; 63, I e II; 64, I; 69, § 2°; 77, IX e 85, bem como para supressão dos artigos 6, V; 15, IV,
§ 1°, § 2° e § 3°; 26, § 1° e § 2°; 29, IV, § 1°, § 2° e § 3°; 34, § 3°; 38; 47, II, III, IV, V, VI, § 1°, § 2°; 52, XI; 53; 54; 55;
56; 57; 58; 59; 60; 65, § 1° e 66, com vistas à adequação do referido Estatuto, nos termos da Lei Federal n° 13.303/16,
do Decreto Estadual n° 18.470/18, do Decreto Estadual n° 19.055/19, do art. 92, do Estatuto Social da Bahia Pesca e
do art. 122, I da Lei 6.404/76.
2 - O que ocorrer
Salvador 03 de junho de 2019.
LUCAS TEIXEIRA COSTA
Presidente do Conselho de Administração

BAHIA PESCA
EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO DE SEGUNDO LEILÃO
Pelo presente edital, por estar (em) em local incerto e não sabido, ter-se ocultado ou recusado o recebimento da carta de ciência de leilão,
fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo de que o Segundo Público Leilão será realizado no dia 11/06/2019 as 15:30 Local: Rua Ewerton
Visco, n. 290 Condomínio Boulevard Side Empresarial , sala de reunião 02 Caminho das Árvores, atrás do Shopping Sumaré, SALVADOR/
BA. na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66) e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor da
EMGEA – Empresa Gestora de Ativos por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento imobiliário:
DIOCECIO PEREIRA BRITO, BRASILEIRO, ESTIVADOR CPF 05245052504, RG 489179 SSP-BA, CASADO COM LUCIA MARIA AGUIAR BRITO,
BRASILEIRA, DO LAR, CPF 65139283549, RG 603480 SSP-BA. Referente ao imóvel TV. PAMPULHA, COND. ESTRELA DA UNIÃO VII, QUADRA
B, CASA Nº 785-A, LOT. JARDIM PAMPULHA- MATA ESCURA. SALVADOR-BA. COMPOSTA DE SALA, DOIS QUARTOS, SANITÁRIO SOCIAL,
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO E VARANDA, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 67,44 M². CONTRATO: 115170020497 do imóvel acima descrito,
e cuja hipoteca encontra-se inscrita no 2º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de SALVADOR/BA, sob registro R1 matrícula 35504.
LOURIVAL DA CRUZ RIBEIRO, BRASILEIRO, COMERCIANTE CPF 01893300587, RG 544277 SSP-BA, CASADO COM JULIA DOS SANTOS
RIBEIRO, BRASILEIRA, PRENDAS DO LAR, CPF 22749500591, RG 780151 SSP-BA. Referente ao imóvel AV. JORGE AMADO S/N, COND.
RES. SUMMER TIME, EDF. ITAPOAN BEACH, BL. B4, APT. 302- (RUA B Nº 7624)- IMBUI. SALVADOR-BA. COMPOSTO DE SALA OU LIVING,
CIRCULAÇÃO, DOIS SANITÁRIOS SOCIAIS, TRES QUARTOS, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUARTO E SANITÁRIO DE EMPREGADA, UMA
VAGA NO ESTACIONAMENTO DESCOBERTO, COM 97,7875 M² DE ÁREA PRIVATIVA. CONTRATO: 116470100979 do imóvel acima descrito, e
cuja hipoteca encontra-se inscrita no 7º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de SALVADOR/BA, sob registro R1 matrícula 1246.
Salvador, 05/06/2019, 06/06/2019, 07/06/2019
Tânia Abreu Leiloeira Oficial - Telefones 71-31788579 / 71- 32412052 / 71- 33746321
Av. G S Filho s/n QD. V Lt 03 Lot. Pedra do Sal, sala 02 - Itapuã , SSA/BA

EDITAL DE CIENTIFICAÇÃO DE SEGUNDO LEILÃO
Pelo presente edital, por estar (em) em local incerto e não sabido, ter-se ocultado ou recusado o recebimento
da carta de ciência de leilão, fica(m) notificado(s) o(s) mutuário(s) abaixo de que o Segundo Público Leilão
será realizado no dia 11/06/2019 as 11:30 Local: Agencia da Caixa Econômica Federal na Avenida Santos
Dumont, 512 - Lauro de Freitas, BA, CEP: 42700-000.na forma da Lei (Decreto-Lei Nº 70 de 21.11.66)
e Regulamentação Complementar, para pagamento da dívida hipotecária em favor da EMGEA – Empresa
Gestora de Ativos por se acharem vencidas e não pagas as obrigações pecuniárias referentes ao financiamento
imobiliário:
FERNANDO RODRIGUES FRANÇA, BRASILEIRO, SERVIDOR PÚBLICO MILITAR, CPF 01928910572, SOLTEIRO.
Referente ao imóvel RUA GAIA S/N, CONJ. PARQUE SANTA RITA, SETOR II, BL. 37, APT. 201, PARQUE
RESIDENCIAL SANTA RITA- ITINGA. LAURO DE FREITAS-BA. COMPOSTO DE SALA, DOIS QUARTOS, COZINHA,
SANITÁRIO E ÁREA DE SERVIÇO, COM A ÁREA CONSTRUÍDA DE 37,45 M² EA FRAÇÃO IDEAL DE 112,51 M² DO
TERRENO PROPRIO. CONTRATO: 809910802683 do imóvel acima descrito, e cuja hipoteca encontra-se inscrita
no Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de LAURO DE FREITAS/BA, sob registro R1 matrícula 13389.
Salvador, 05/06/2019, 06/06/2019, 07/06/2019
Tânia Abreu Leiloeira Oficial - Telefones 71-31788579 / 71- 32412052 / 71- 33746321
Av. G S Filho s/n QD. V Lt 03 Lot. Pedra do Sal, sala 02 - Itapuã , SSA/BA

A Pregoeira Oﬁcial do Município de Alagoinhas-BA comunica aos interessados em
participar da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 044/2019 - BB nº
769996 , que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENBREL ETANERCEPTE
PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/
BAHIA, que a nova data da sessão de abertura do referido certame será no dia 19/06/2019
às 10:00 horas (Horário da Bahia), através do site: www.licitacoes-e.com.br. Os interessados
poderão obter informações e/ou o Edital devidamente atualizado e seus anexos
através do site: www.licitacoes-e.com.br e/ou www.diariosoﬁciais.org.br/ba/alagoinhas.
Maiores informações tel. (0xx75) 3422-8607. E-mail: licitacoes@alagoinhas.ba.gov.br
Alagoinhas-Ba, 04/06/2019. Laiane Pereira Flores - Pregoeira Oﬁcial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D’ÁVILA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP - nº 047/2019
A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, que realizará no dia 18/06/2019, às 9h,
na Sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL), a licitação na modalidade Pregão
Presencial - SRP - nº 047/2019, cujo objeto é Registro de Preço para futura e eventual
fornecimento de uniformes escolares (Conjuntos e Casacos), para doação aos alunos matriculados na Rede Pública Municipal de Ensino. Os interessados poderão obter informações
e/ou Edital no Site da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão
Permanente de Licitação (COPEL) - Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos
Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila, Tel. nº: (71) 3648-3503.
Dias d’Ávila, 04 de junho de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Pregoeiro Oficial.
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO E INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Notificantes/Interpelantes: Sebastien Nicolas Arnaud Lefevre, brasileiro e francês, solteiro, arquiteto, CPF Nº
060.316.287-83 e Jean-Charles Jacques Lefevre, brasileiro e francês, solteiro, engenheiro mecânico, CPF Nº
537.387.725-53, ambos filhos de Jacques Louis Raymond Lefevre e Guerin Nadine Andree Lefevre.
Notificada/Interpelada: Carmen Maria Calmon de Passos, brasileira, víuva, empresária, CPF Nº 048.401.51504, filha de Astor Calmon de Passos e Luzia Batista Calmon de Passos
Cientificando(a)(s): Terceiros, incertos e não sabido
Objetivo: dar ciência a terceiros, incertos e não sabido da notificação/interpelação extrajudicial, requerida pelos
notificantes junto ao Cartório do 2º Registro de Títulos e Documentos-Salvador-BA, Protocolo nº 104703 e
Registro nº 470146, em 29/03/2019, visando conservação e ressalva de Direito: (I) A Notificada/Interpelada,
na qualidade de sócia e administradora da empresa OLMEC SERVIÇOS DE MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
(OLMEC HIDROJATO LTDA) CNPJ Nº 34.393.504/0001-30, com sede no Loteamento Jardim Aeroporto,
Quadra I, Lote 01, Lauro de Freiatas/BA, abstenha-se de vender, transferir, permutar, arrendar, bem como
celebrar empréstimos bancários, financeiros e ou quaisquer outros, mediante garantias reais (Penhor, Anticrese,
Hipoteca; Alienação Fiduciária) com patrimônio móvel, imóvel, da dita empresa e, também, fidejussórias, em
nome e em representação desta, sem anutorização formal e expressa dos Notificantes/Interpelantes, sob pena
de responder pelos danos causados aos herdeiros legítimos e únicos do Sócio Proprietário e Fundador, Jacques
Louis Raymond Lefevre, CPF Nº 171.125.405-34, francês, engenheiro mecânico, falecido em 19 de agosto
de 2015, cujo processo de inventário encontra-se em tramitação n 2ª Vara Cível da Comarca de Lauro de
Freitas/BA, nº 0503642-17.2018.8.05.0150, bem como Incidente de Remoção de Inventariante nº 800065237.2019.8.05.0150 e Ação de Exigir Contas nº 8000441-35.2018.8.05.0150, todos pendentes de julgamento.
(II) Assim, também, caso a Notificada/Interpelada, venda, permute ou transfira patrimônio próprio, pessoal
(dela) móveis e imóveis a ascendentes, descendentes, afins ou terceiros, sob qualquer “denominação legal e/ou
jurídica” visando burlar pagamentos a credores e execuções, resultantes da má gestão administrativa e financeira
do patrimônio do Espólio de Jacques Louis Raymond Lefevre, que venham a atingir direta ou indiretamente
patrimônio societário e direitos dos demais sócios e herdeiros, aqui NOTIFICANTES/INTERPELANTES. De
tal modo que tomando conhecimento destes fatos não possam de futuro, alegar ignorância ou boa fé, na
hipótese de virem a ser demandados por atos praticados em prejuízo dos terceiros e interesses dos notificantes/
interpelantes. Por intermédio do presente, os terceiros, incertos e não sabido, atualmente em local incerto ou
não sabido, fica(m) ciente(s) de que, no Cartório do 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos – SalvadorBA, encontra-se protocolada e registrada esta notificação/interpelação extrajudicial desde 29 de março de 2019.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, está sendo publicada por 02 vezes em jornal
local.Salvador, 13 de maio de 2019./////////////

A fazenda de seu Vavá recebeu, em 2015, a certificação socioambiental com o
selo Rainforest Alliance
(RFA), que certifica o produtor que cumpre todos os
princípios socioambientais
e, em 2016, a propriedade
migrou do título socioambiental e passou a ser reconhecida como orgânica, que
inclui também os aspectos
sociais e ambientais.
“Em 2013, o Ministério da
Agricultura do Brasil fez
uma parceria com o Ministério da Agricultura do Reino Unido e implementou o
projeto Rural Sustentável,
através do qual eram identificadas propriedades referência em agricultura sustentável, e a Fazenda Tubarão foi reconhecida como
unidade demonstrativa de
práticas agrícolas sustentáveis”, explica José Eduardo
Santos, coordenador de projetos da OCT.

Abraço sustentável

podemos focar no ambiental e no social. E seu Vavá é
um produtor que está em
um estágio de emancipação,
pois tentamos não criar
uma dependência do agricultor incentivando a sua
emancipação, ou seja, que
ele tenha uma visão de futuro, que coloque o planejamento proposto pela organização em prática e que
traga resultados econômicos, respeitando o meio ambiente, e que ele passe a ser
modelo e influencie, com
seu exemplo, outras pessoas”, explica Valdomiro Vicente, da área de conservação produtiva na OCT.

Além de apoiar agricultores
familiares por meio da
transferência de tecnologias, a OCT também trabalha para estruturar suas propriedades como um todo.
“Hoje, a Fazenda Tubarão é
uma propriedade-modelo
orgânica, que saiu do manejo convencional e passou
a para o manejo agroecológico, diminuiu custos e agregou valor na venda dos seus
produtos por serem orgânicos”, explicou Valdomiro Vicente, responsável pela área
de Conservação Produtiva
na OCT. Além disso, foi implantado na propriedade
um sistema de saneamento
básico através de fossas sépticas ecológicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
CNPJ N: 13.798.152/0001-23

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-CPL/PMI/BA.

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra
aberta a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019-CPL/PMI/BA, do tipo empreitada
por menor preço global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada em obras e serviços
de engenharia para prestação de serviços de tapa buraco e recapeamento com massa asfáltica em ruas
do município de Ibotirama-BA. Será realizada no dia 26/06/2019, às 08:30 h, na sala de Licitações desta
Prefeitura. O edital e as informações serão obtidos na sede da Prefeitura situada na Praça Ives de Oliveira,
78 - Centro - Ibotirama - BA, das 8:00 às 12:00 h ou pelo telefone (77) 3698-1512. Neylon Nichelle Pereira de
Sá Teles - Presidente da Comissão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAS D´AVILA
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA - nº 003/2019

A Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila torna público, o Edital da Chamada Pública cujo objeto é Avaliação e
seleção de projetos artístico-culturais que estimulem o desenvolvimento e a permanência das artes nas
suas diversas formas de expressão para receber financiamento do Fundo de Cultura da Bahia - FCBA, no
percentual de até 100% (cem por cento) do valor total de cada projeto, sendo priorizadas aquelas oriundas
e/ou realizadas em benefício de pessoas com menor acesso à cultura e que, sobretudo, privilegiem a
diversidade cultural no município, garantindo a cultura enquanto direito de todos os cidadãos, tendo como
local principal de realização o município de Dias d’Ávila-Bahia. Início do recebimento da documentação será
a partir do dia 05/06/2019 até 05/06/2020. Os interessados poderão obter informações e/ou Edital no Site
da Prefeitura (www.diasdavila.ba.gov.br) bem como, na sala da Comissão Permanente de Licitação (COPEL) Prefeitura Municipal de Dias d’Ávila, situada na Praça dos Três Poderes, bairro Lessa Ribeiro, s/n – Dias d’Ávila,
Tel. nº: (71) 3648-3503.
Dias d’Ávila, 04 de junho de 2019 – Mateus Oliveira Souza – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

LEILÃO DE 22 IMÓVEIS
Data do Leilão: 17/06/2019
a partir das 14h00

Online

IMÓVEIS EM ALAGOAS • AMAZONAS • BAHIA • CEARÁ • MATO GROSSO • MATO GROSSO DO SUL
MINAS GERAIS • PARÁ • PARAÍBA • RIO DE JANEIRO • SANTA CATARINA • SÃO PAULO

À VISTA 10% DE DESCONTO

• APARTAMENTOS • CASAS • COMERCIAIS • TERRENOS

LOTE 20 - CASA - ITIÚBA/BA - AABB
Avenida Vereador Osvaldo Campos, nº 375. Áreas totais: terr. 221,00m²
e constr. 173,16m². Matr. 3.174 do RI local.

Lance Mínimo: R$ 111.000,00 | Mínimo à vista: R$ 99.900,00
Comissão do leiloeiro: o arrematante pagará ao leiloeiro 5% sobre o valor da arrematação. O edital
completo (descrição dos imóveis, condições de venda e pagamento) encontra-se registrado no 4º
Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos e civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo nº
5.370.601 em 28/05/2019 e 1º Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos de Osasco nº 219.416 em
24/05/2019. Leiloeiro Oﬁcial: Fabio Zukerman - Jucesp 719.

MAIS INFORMAÇÕES: 3003.0677 | BANCO.BRADESCO/LEILOES | www.ZUKERMAN.com.br

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECA - 1° OFICIO
COMARCA DE ITABUNA - ,BA
Av. Ilhéus, n° 349, Centro, CEP: 45600-000
Tel: (73)3215-5607
E-mail: cartorioimoveis1oficioitabuna@hotmail.com
JOSÉ CARLOS CALDAS SOUSA - OFICIAL SUBSTITUTO
FAZ SABER, em cumprimento ao disposto no art. 26 da lei n° 9.514/97 e a requerimento do credor BANCO BRADESCO, CNPJ n° 60.746.948/0001-12, Agência Itabuna, Itabuna-BA, que ficam
intimados o Edilson Santana Santos, CNPJ n° 33.825.019/0001-26, CPF n° 233..492.205-68
e Saulo D’tacio Santana Santos - CPF n°838.506.865-15, residente e domiciliada no Km 02,
BR 415, prolongamento da Av. Juracy Magalhães, Bairro Mutucugê, na cidade de Itabuna-BA,
comparecer neste cartório de Registro de imóveis, situado na Avenida Ilhéus, n° 349, Centro,
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da publicação do presente, para fins de cumprimento das obrigações decorrentes da Cédula de Crédito Bancário
n° 237/0239/0001, emitida em 15/03/2013, registrado sob a matrícula 27.469 do CRIH da
comarca de Itabuna- BA, no valor de R$ 117.093,13 (cento e dezessete mil, noventa e três reais
e treze centavos), onde deverão efetuar a purga do débito acima discriminado, sujeito à atualização do débito, juros de mora e demais encargos que se vencerem no prazo desta Intimação,
até a data do efetivo pagamento, além das despesas de cobrança. Fica também cientificado de
que o não cumprimento das obrigações acima estipulada, garante o direito de consolidação da
propriedade do Imóvel em favor do credor fiduciário BANCO BRADESCO, nos termos do art. 26
§ 7° da Lei 9.514/97, acima mencionada. Este EDITAL será publicado por 3(três) vezes consecutivas em JornaI de circulação regional e veiculação diária e com circulação nesta cidade. Dado
e passado nesta cidade de Itabuna – Bahia, a 24 (vinte quatro) dias do mês de maio de 2019.
Oficial Substituto José Carlos Caldas Sousa.

