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CASO EPSTEIN Acosta participou de acordo com um
multimilionário acusado de abuso sexual de adolescentes

Democratas
pedem renúncia do
secretário de Trump
FRANCE PRESSE
Washington, Estados Unidos

LíderesdoPartidoDemocrata
pediram ontem a renúncia
do secretário de Trabalho do
governo de Donald Trump,
depois que se soube que ele
participou de um acordo secreto há uma década com um
financista multimilionário
acusado de abuso sexual de
adolescentes. O secretário da
pasta do Trabalho, Alexander
Acosta, de 50 anos, era procurador federal na Flórida
quando selou o controverso
acordo com Jeffrey Epstein.
Epstein, 66, foi acusado na
segunda (8) pela procuradoria
do distrito sul de Nova York de
tráficosexualdemenoresede
uma acusação de conspiração
para exercer tráfico sexual de
menores durante pelo menos
quatro anos, entre 2002 e
2005. O financista, que tem
contatos de alto escalão, entre
os quais o próprio Trump, Bill
Clinton e o príncipe Andrew,
filho da rainha Elizabeth II da

Inglaterra, já havia sido declarado culpado porcrimes similares há 10 anos na Flórida,
mas conseguiu escapar de ser
acusado criminalmente num
acordo com o escritório que
Acosta integrava.
As duas maiores lideranças democratas no Congresso, Nancy Pelosi, presidente
da Câmara de Representantes, e Chuck Schumer, líder
da minoria no Senado, pediram a renúncia de Acosta.
“Como procurador dos Estados Unidos, se comprometeu em um acordo inconce-

ACORDO SECRETO
COM JEFFREY EPSTEIN
Alexander Acosta,
de 50 anos, era
procurador federal na
Flórida quando selou
um controverso
acordo com
Jeffrey Epstein

bível com Jeffrey Epstein,
que se manteve secreto para
as valentes e jovens vítimas,
impedindo-as de buscar justiça”, disse Pelosi no Twitter.
“Isso ele sabia (o presidente
Trump) quando o nomeou
membro
do
gabinete.
#AcostaResign”, acrescentou. “Epstein deveria estar
atrás das grades há anos,
mas infelizmente o secretário de Trabalho, Alex Acosta,
deu a Epstein um acordo
amoroso”, disse Schumer.
Trump disse à imprensa
ontem que Acosta foi um
“excelente secretário de trabalho”. “Temos que olhar o
resto”, disse o mandatário.
“Temos que olhar para isso
com muito cuidado. Mas falam há muito tempo”, disse.
O presidente definiu Epstein como um “cara magnífico” em 2002, mas ontem
relativizou. “Tive uma briga
com ele há muito tempo”,
disse, sem dar mais detalhes. “Não acredito ter falado com ele em 15 anos”. “Eu

As duas maiores lideranças democratas no Congresso pediram renúncia de Acosta

não era um fã dele, isso eu
posso dizer”, assegurou.
Acosta saudou ontem a nova acusação a Epstein. “Com
as provas disponíveis há mais
de uma década, os procuradores federais insistiram em
que Epstein fosse preso, fichado como delinquente sexual e que o mundo soubesse
que ele era um predador se-
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BUENOS AIRES

Morre o ex-presidente argentino
Fernando de la Rua, aos 81 anos
AGÊNCIA BRASIL
Buenos Aires

O ex-presidente da Argentina Fernando de la Rua,
que estava hospedado em
um centro médico na cidade de Buenos Aires, morreu ontem, aos 81 anos, em
resultado do agravamento
de problemas de saúde.
O presidente argentino,
Mauricio Macri, lamentou a
morte do ex-presidente Fernando de la Rua, que ocupou
o posto de presidente no período de 1999 a 2001.
Disse Mauricio Macri em
um post no Twitter: “Lamento a morte do ex-presidente
Fernando de la Rua. Sua trajetória democrática merece
o reconhecimento de todos

os argentinos. Nós acompanhamos sua família neste
momento”, postou.

Internação

Fernando de la Rua foi internado no sanatório de Fleming, na cidade de Buenos
Aires, num estado “extre-
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SINDICELPA/BA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. O
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Papel, Celulose, Pasta
de Madeira para Papel, Papelão, Cortiça, Artefatos de Papel, Madeira e Assimilados
do Estado da Bahia, SINDICELPA, CNPJ Nº 13. 037.189/0001-39, no uso das suas
atribuições estatutária, convoca todos os associados quites, e em pleno gozo dos seus
direitos sociais, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, que se realizará no dia
18/07/2019, em 1ª Convocação, às 08:00 horas, e em 2ª Convocação, às 09:00 horas,
na sub sede do Sindicato em CAMAÇARI-BA., sito à Rua Três do Triângulo, nº 12,
Bairro: Gleba “A”, com a seguinte ordem do dia: - discussão e votação da prestação
de contas e do relatório de atividades do ano de 2018 e respectivo parecer do conselho
ﬁscal. SantoAmaro-Ba., 10 de julho de 2019. Gilberto Pereira- Presidente.

LEILÃO DE 23 IMÓVEIS
Data do Leilão: 22/07/2019
a partir das 14h00

Online

IMÓVEIS NA BAHIA • DISTRITO FEDERAL • GOIÁS • MINAS GERAIS
RIO DE JANEIRO • RIO GRANDE DO SUL • RONDÔNIA • SÃO PAULO
À VISTA 10% DE DESCONTO

xual”, escreveu Acosta.
“Agora que há novas provas
disponíveis, um testemunho
adicional, a procuradoria de
Nova York oferece uma oportunidade importante para levá-lo à justiça de maneira
mais completa”, tuitou. O
acordo de culpabilidade se
manteve em sigilo para as vítimas de Epstein até sua sen-
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LOTE 23 - CASA Nº 08 - CAMAÇARI/BA - CENTRO
Rua D, s/nº. Condomínio Residencial Maanaim. (Qdra D - 2ª Etapa).
Áreas: terr.: 0,0064729% (fração ideal) e constr.: 89,31m². Matr. 34.783 do 1º RI local.

Lance Mínimo: R$ 157.000,00 | Mínimo à vista: R$ 141.300,00
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 8º
Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos e civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo nº
1.486.074 em 01/07/2019 e 1º Oﬁcial de Registro de Títulos e Documentos de Osasco nº 219.720 em
27/06/2019. Leiloeiro Oﬁcial: Fabio Zukerman - Jucesp 719.

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

SALVADOR/BA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Pelo presente edital e para ciência do interessado(s) que está(ão) em local incerto e não sabido,
fica(m) notificado(s), de que estamos autorizados, na forma da lei decreto lei n° 70 de 21/11/66,
lei 8.004/90 e regulamentação complementar a promover a execução extrajudicial da(s)
hipoteca(s) do(s) imóvel (is) discriminado(s) abaixo.
Fica(m) o(s) interessado(s) ciente(s) e intimado(s) de que terá(ão) 20 (vinte) dias contados
a partir de 08 de julho de 2019 para purgar(em) o débito e evitar(em) o prosseguimento da
execução extrajudicial.
Informações sobre a execução e formas de quitação poderão ser obtidas em Brasília-DF, na
N&N ASSESSORIA - SCS QD 2, BL. B, ED. PALACIO DO COMERCIO, 2º ANDAR, SL 201 A 206
- Bairro ASA SUL - telefone: 061-3223-2205 ou 061-3962-4545 opção 6 e e-mail: sup-poupex@
nnassessoria.com.br ou POUPEX - SMU - Av. Duque de Caxias S/N Parte A - Térreo - Brasília/
DF, telefone: 061-3314-7705.
Credor: Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX
Contrato: 01.02.04.04.00032.0-4 - Mutuário: ELIO LUIZ REGIS DE SOUSA, economista, CI
n° 1.523 Mtb - C.R.E 5ª Região, CPF n° 037.648.345-87 e sua esposa MARIA CONCEIÇÃO
DE OLIVEIRA REGIS, professora, CI nº 225.584 SSP/BA, CPF nº 165.086.295-49, brasileiros,
casados pelo regime da Comunhão de Bens, em 29/01/1972, residentes e domiciliados à Rua
Martagão Gesteira Nº 95, Apartamento 301, Centenário, Salvador/BA.
Imóvel: RUA PROFESSOR SABINO SILVA (ANTIGA AV. VARIANTE DE CENTENÁRIO) Nº 282,
ED. SAINT MATHIEU, APT. 901, BAIRRO CHAME CHAME, SALVADOR/BA.
Brasília/DF, 04 de julho de 2019.
BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB
Agente Fiduciário
N&N Assessoria e Consultoria Empresarial S/C
Publicações: 08/07, 09/07 e 10/07/2019

mamente grave”, devido ao
agravamento de seus problemas de saúde, informou
a Télam.
O ex-presidente Fernando de la Rua, de 81 anos, sofria com o agravamento de
doenças coronárias e renais
há vários meses.
Em janeiro passado, o
ex-presidente passou quase
um mês no sanatório Austral de Pilar, na província de
Buenos Aires.
Em 2018, De la Rua foi submetido a uma angioplastia
após um infarto.
Antes disso, em 2016, foi
submetido a uma cirurgia
para retirada de um tumor
de bexiga com resultados
favoráveis. De la Rua – de
origem radical (União Cívi-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUBARA
CNPJ N: 13.040.233/0001-60

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 022/2019
A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que realizará no dia 22/07/2019, às 10h30, na Sala da COPEL,
PREGÃO PRESENCIAL 022/2019, cujo objeto é Contratação de Empresa Especializada no fornecimento de materiais de informática para atender as necessidades das Secretarias deste município. Os interessados poderão obter
informações e/ou Edital, na sala da COPEL - Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias Requião, nº
04, centro, 44.220 - 000, Saubara - Bahia. Tel.: (71) 3696 - 1903, ou através do site http://www.saubara.ba.gov.
br/transparencia/licitacoesNovo, ou através do e-mail copelsaubara@gmail.com. Saubara, 08/07/2019 - Wellington
Araújo Pimenta - Presidente da COPEL.

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2019 – SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO
DA BAHIA – SAEB/ SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO – SUPAT
A Secretaria da Administração torna público, para conhecimento das empresas interessadas, que
receberá as propostas para contratação emergencial de Serviço de Avaliação, Diagnóstico e Proposta de
Recuperação das Estruturas do Museu de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia. Com fundamento no
art. 59, IV, da Lei Estadual nº 9.433/2005. As propostas deverão ser apresentadas no dia 17/07/2019, às
09h00m (horário local), no Espaço Crescer, situado no Prédio SAEB/SETRE, localizado à 2ª Avenida, nº
200, Centro Administrativo da Bahia – CAB – CEP: 41.745-003, nesta Capital, onde ocorrerá a abertura
dos envelopes. Os interessados poderão obter o Termo de Referência, pelo endereço eletrônico: www.
comprasnet.ba.gov.br ou mídia digital com elementos técnicos na Diretoria de Projetos e Orçamentos –
DPO/SUPAT, situada no Prédio SAEB/SETRE, 2ª Avenida do CAB, 200 – CEP: 41.745-003, 1º andar, a
partir de quarta-feira (10/07/2019) até terça-feira (16/07/2019), das 08h30min às 17h30min, ou. Maiores
esclarecimentos através do telefone: (71) 3115-3102. Responsável: Bruna Fiais Silva Rocha dos Santos
(correio eletrônico: bruna.santos@saeb.ba.gov.br). Salvador-Bahia, 09/07/2019.

SAEB
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
AVISOS DE LICITAÇÕES - O Município de Porto Seguro/BA, por meio do Pregoeiro, comunica aos interessados
que realizará licitação, por meio do site: www.licitacoes-e.com.br, conforme datas abaixo indicadas. Informações
no endereço: Av. dos Navegantes, Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA,
no horário das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-982584342. Editais e eventuais alterações
disponíveis no site acima e no endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacao. Demais atos no endereço www.
acessoinformacao.com.br/ba/portoseguro/#diario-oficial.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 049/2019 : Data 23/07/2019, às 9h. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de Pneus, Camaras de ar e Protetores, destinados aos veículos oficiais das diversas Secretarias do Município de
Porto Seguro / BA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/2019 : Data 24/07/2019, às 9h. Objeto: Contratação de empresa especializada
para fornecimento de Aparelhos de Ar Condicionados com instalação inclusa, destinados às diversas Secretarias
do Município de Porto Seguro /BA.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2019 : Data 25/07/2019, às 9h. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento
de Material Eletrico destinado ao Municipio de Porto Seguro/BA. Marco Antônio Lima de Medeiros – Pregoeiro.
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019: Data de abertura: 26/07/2019, às 09h, no endereço: Av. dos Navegantes,
Centro Comercial Pau Brasil, 255, 1º Andar, Salas 21 e 23, Porto Seguro-BA. Objeto: Contratação de empresa
para execução de obras de construção de campo de futebol amador no bairro Parque Ecológico do Município
de Porto Seguro-BA. Informações: das 08h as 12h, de segunda a sexta, ou pelo tel. nº 73-982584342. Edital e
eventuais alterações disponíveis no endereço: http://portoseguro.ba.gov.br/licitacao. Demais atos no endereço
www.acessoinformacao.com.br/ba/ portoseguro/#diario-oficial. Rilei M. Ribeiro – Presidente da COPEL.

tença. O pacto obrigou o multimilionárioadeclarar-seculpado de acusação estatal por
solicitar prostituição a uma
menor e cumpriu 13 meses
num presídio do condado.
Epstein se declarou inocente na segunda-feira das
acusações de Nova York pelas quais pode enfrentar até
45 anos de prisão.

Corpo do
ex-presidente
argentino foi
velado no
Congresso

ca Radical) – foi várias vezes
senador nacional, chefe do
governo de Buenos Aires e
presidente do país pela coalizão da Aliança, de 1999 a
2001.
O líder foi em 1996 o primeiro chefe de governo da
Cidade Autônoma de Buenos Aires (Caba) eleito pelo
voto popular.

Presidência

De la Rua foi presidente da
nação argentina de 10 de dezembro de 1999 a 21 de dezembro de 2001, quando renunciou em meio a convulsões sociais – em que houve
cerca de 30 mortes em todo
a Argentina – devido à crise
econômica e suas consequências.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA
CNPJ 13.269.634/0001-96

AVISO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
O Município de Santa Luzia - BA, por solicitação da Secretaria Municipal de Educação, torna público
que realizará Chamamento Público N° 002/2019, objetivando o credenciamento para contratação
de Pessoa Física e/ou Jurídica para prestação de serviços de transporte escolar do município, que
acontecerá entre os dias 22 e 31 de julho de 2019, das 08h (oito horas) às 12h (doze horas), no Setor
de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua 13 de Maio, nº 172, Centro, Santa Luzia - BA,
com abertura das propostas prevista para 02/08/2019, às 09h00, conforme especificado no Edital
de Licitação. Informações gerais através do site www.santaluzia.ba.io.org.br (Acesso à Informação),
do e-mail licitar.santaluzia.ba@gmail.com ou pelo tel. (73) 3628-1636.
Santa Luzia– BA, 08 de julho de 2019.
Gervan Cláudio Campos de Almeida
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAITABA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019
A Pregoeira Substituta do município de Ubaitaba torna público aos interessados que realizará licitação TIPO MENOR PREÇO POR LOTE na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019, objetivando a AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÀS FAMÍLIAS DE
BAIXA RENDA CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. Data:
23 de julho de 2019, às 09:30h, local: sede da PMU, situada na Rua Rafael Oliveira, nº 01, Centro,
Ubaitaba-Bahia. O Edital encontra-se à disposição dos interessados e poderá ser solicitado no email:
licitaubaitaba@hotmail.com. Demais publicações exclusivamente no seguinte endereço: http://www.
transparenciaba.com.br/.
Ubaitaba-BA 08/07/2019
Nathália Rosa Silva
Pregoeira Substituta

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

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019-PMI/BA.

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na
modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais de construção em geral, destinados as secretarias
deste Município, que será realizada no dia 22 de julho de 2019, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O
edital e as informações poderão ser adquiridos na sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1512.
Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles - Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019-PMI/BA

O Pregoeiro da Pref. Mun. de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação na modalidade
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto contratação de empresa especializada nos serviços de locação de estrutura, sonorização, iluminação e sanitários químicos em comemoração aos festejos alusivos dos 61 anos de Emancipação Politica de Ibotirama-Ba, que será realizada no dia 23 de
julho de 2019, às 08:30 h, na sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e as informações poderão ser adquiridos na
sede da Prefeitura das 8:00 às 12:00 h pelo telefone 77 3698-1512. Neylon Nichelle Pereira de Sá Teles - Pregoeiro.

