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OPERAÇÃO PONTO FINAL Ambos são
investigados por lavagem de dinheiro

Nuno foi preso
em Curitiba,
e Guilherme
Neves Vialle
está no
exterior

MPF pede a
prisão de dois
empresários
no Rio

MARCO ANTÔNIO JR.
A TARDE SP

Na manhã de ontem, a Polícia Federal (PF) deflagrou
um desdobramento da Operação Ponto Final, no Rio de
Janeiro. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal Federal, expediu mandados de
prisão contra dois empresários da construção civil ligados ao esquema de corrupção na Federação das
Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado do Rio
de Janeiro (Fetranspor).
O empresário Nuno Ca-

PF realiza
busca em
empresa de
Nuno Canhão

nhão Bernardes Gonçalves
Coelho foi preso em Curitiba, e Guilherme Neves
Vialle está no exterior. O nome de Vialle foi para Difusão
Vermelha da Interpol, o que
significa que será procurado
pela polícia internacional.
Ambos são investigados por
lavagem de dinheiro no grupo que abastecia com propina o ex-governador Sérgio
Cabral (PMDB).
“Salienta-se que, se em liberdade, os investigados terão facilidade de ocultar o
grande volume de dinheiro
proveniente de delito, o que,

aparentemente, já vêm fazendo”, explicou o juiz.
Segundo a PF, os acusados
praticavam os atos ilícitos
para o ex-diretor do Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro
(Detro) Rogério Onofre e sua
esposa, Dayse Deborah Alexandra Neves, presos no início do mês passado.
Na época, foram encontradas evidências de contas
bancárias no exterior em
nome do casal, assim como
provas de lavagem de dinheiro, mediante a compra
de imóveis em construção,

com o grupo empresarial de
Nuno e Guilherme, a VCG.
Segundo a PF, foram acordadas a compra e venda de
30 apartamentos em 2013,
com valor real de R$ 6,9 milhões. O Ministério Público
Federal (MPF) também apurou que Dayse possuía recursos nos bancos RBC Royal
Bank e BNY Mellon, embora
não tenha empresas ou atividades profissionais que
justifiquem o montante.
Além disso, foram encontradas provas da existência de
uma offshore denominada
IcyMoon, pertencente aos

dois construtores de Curitiba, segundo o colaborador
Leonardo Aranha, em depoimento prestado ao MPF.
Os investigadores encontraram documento que comprova uma suposta dívida no
valor de R$ 50 milhões, entre
Rogério Onofre e a VCG. Segundo o MPF, as propostas de
quitação de dívida eram usadas como forma de ocultar os
recursos ilícitos. Foram acordados, por exemplo, a instalação de armários e pisos
nos imóveis do condomínio

onde Rogério e Dayse possuem propriedades.
Para o juiz Marcelo Bretas,
a prática criminosa do grupo ligado ao ex-governador
Sérgio Cabral deve ser tratada com ainda mais rigor.
“Avaliando os elementos de
prova trazidos aos autos, em
cognição sumária, considero que a gravidade da prática
criminosa de pessoas com
alto padrão social, que tentam burlar os trâmites legais, não poderá jamais ser
tratada com o mesmo rigor
dirigido à prática criminosa
comum”, afirmou.

o fisco ou batia na mãe se
seus livros são bons.
Bem, querer saber, queremos, mas pelo valor da fofoca, não para informar a
apreciação do seu trabalho.
O poeta W.H. Auden escreveu
(mais ou menos) que o tempo, que é intolerante com o
bravo e o inocente e esquece
numa semana uma figura
bela, adora a linguagem e
perdoa todos os que vivem
dela, e com esta estranha disposição perdoa a Kipling
suas opiniões e perdoa tudo
em Paul Claudel, só pelo que
ele botou no papel.
O tempo de Auden só precisa de mais tempo quando o

pecadodoartista,comoodos
reacionários Kipling e Claudel, for o da ideologia errada.
Pois, se não se admite no político a perversão privada do
artista, a única inconveniência intolerável no artista é a
incorreção política. Assim
um Louis Ferdinand Celine e
um Wilson Simonal continuam esperando a remissão
que o tempo já deu, por
exemplo, a Nelson Rodrigues, e que um Jean Genet
nem precisou esperar. Mas
cedo ou tarde a terão.
Políticos como o lendário
Ademar de Barros e Maluf,
que declaradamente roubavam mas faziam, reclama-

vam para si um pouco dessa
imunidade do artista. Suas
obras justificavam seus pecados, quando não era uma
decorrência deles.
O sistema de conveniências e corrupção aberta que

domina o atual Congresso
brasileiro, certamente o pior
que já tivemos, pressupõe a
mesma desconexão entre
moral privada e moral aparente, ou uma justificativa
sem disfarce para a traquinagem sem proveito.
A cultura do clientelismo,
em que o proveito substitui
a ética, está baseada nessa
perversão. A reação crescente a este despudor explícito
vem com a conclusão de que
aqui não se tem nem a ética
nem o proveito, a não ser
para quem concorda que valia tudo, por exemplo, para
manter o Temer no governo,
às favas a vergonha, como
diria o Gilmar.

Em cleptocracias mais
avançadas, como os Estados
Unidos, a obra dos artistas
do desenvolvimento, todos
bandidos, redimiu-os. Empresários corruptores e políticos corruptos fizeram do
país o que ele é hoje.
O capitalismo americano
domou a si mesmo, ou controlou-se razoavelmente.
O Congresso deles tem picaretas e vendidos iguais
aos nossos, mas não tão evidentes. O tempo de Auden
adora a linguagem e perdoa
seus craques, o tempo americano adora o sucesso e perdoa todos os seus meios.
Aqui, avançamos, resolutamente, para o passado.

Ocultação de recursos

Desconexão
Verissimo
Escritor

O político não tem o privilégio do artista, que pode ser
um canalha em particular se
sua obra o redimir. Uma única gravura de Picasso absolve
toda uma vida de mau-caráter. Hoje estuda-se a obra
do Marquês de Sade com a
mesma isenção moral com
que se estuda a obra de Santo
Agostinho–quenemsempre
foi santo –, e ninguém quer
saber se o escritor enganava

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIÉ
PP SRP 75/17. Objeto: fornecimento de órteses e próteses para o NUPREJ. Dia 23/08/17 as 9:30h. Edital no
www.prefeituradejequie.com.br/protocolo/. Informações na CPL, Pç Duque de Caxias s/n, Jequiézinho, de 8 às
12h, Tel 73 35268000. Jequié/BA, 10/08/17. Sibely da S. Ribeiro. Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DO RAMALHO-BA
AVISOS DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho - Ba torna público Pregão Presencial nº060/2017, cujo objeto: Contratação de empresa para fornecimento de serviços de hospedagem, para atender a diversas secretarias deste
município, Tipo: menor preço por lote, Que será realizado no dia 22/08/2017, às 08:00hs na sala de Licitação.
Edital disponível na Prefeitura, situada à Rua Acre, s/nº, Centro, de 2º a 6º feira das 08:00 às 13:00hs, fone (77)
3620 - 1198. Serra do Ramalho - BA 08/08/2017.
A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho – Ba torna público Pregão Presencial nº061/2017, cujo objeto:
Contratação de empresa especializada no fornecimento de motocicletas Zero Quilômetro originais de Fábrica
ano/modelo 2017/2017, para atender as necessidades deste município, Tipo: menor preço por lote, Que será
realizado no dia 22/08/2017, às 09:00hs na sala de Licitação. Edital disponível na Prefeitura, situada à Rua Acre,
s/nº, Centro, de 2º a 6º feira das 08:00 às 13:00hs, fone (77) 3620 - 1198. Serra do Ramalho - BA 08/08/2017.
A Prefeitura Municipal de Serra do Ramalho – Ba torna público Pregão Presencial nº062/2017, cujo objeto:
Contratação de empresa para confecções e fornecimento de Camisas e Uniformes para atender as necessidades
de diversas secretárias desta prefeitura, Tipo: menor preço por lote, Que será realizado no dia 22/08/2017, às
10:00hs na sala de Licitação. Edital disponível na Prefeitura, situada à Rua Acre, s/nº, Centro, de 2º a 6º feira
das 08:00 às 13:00hs, fone (77) 3620 - 1198. Serra do Ramalho - BA 08/08/2017. Leandro Lula Silva Rocha
- Pregoeiro.

O sistema de
conveniências
e corrupção
aberta domina
o Congresso
brasileiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 01/17. Objeto: terceirização de mão de obra especializada na área de saúde. Dia
13/09/17 as 9h. Edital na sede, R Dr. André Negreiro 103, Centro. Informações pelo pmc.licitacoes1@gmail.com.
Candeal/BA, 09/08/17. Wilma de B. Gonçalves Menezes. Pregoeira.
SJDHDS/ FUNDAC

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2017 – BB: Nº 683436

Abertura: 22/08/2017 às 14h00min. (HORÁRIO DE BRASÍLIA) - Objeto: Aquisição de Material Mobiliário (Permanente). Família: 51.40/71.05/71.10/71.25. Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos na Rua das Pitangueiras, 26 A Matatu, de segunda a sexta-feira,
das 08:30h às 17:30h, pelos endereços eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br e www.comprasnet.
ba.gov.br ou nos telefones: (71) 3116-2919/2918.
Salvador – BA, 08/08/2017 – Edna de S. L. Schramm de Oliveira – Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA

CNPJ N: 13.798.152/0001-23
RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2017-PMI/BA.
O Município de Ibotirama,comunica aos interessados que Retifica o Aviso de Licitação Pregão Presencial nº
015/2017-PMI/BA, publicado no Jornal A Tarde, página B4 do dia 07 de agosto de 2017, onde se-lê: Que será
realizado no dia 18 de agosto de 2017, às 08:30h, leia-se: Que será realizado no dia 21 de agosto de 2017, às
08:30h. Joelma Pereira dos Santos - Pregoeira.
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017-PMI/BA.
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Ibotirama comunica aos interessados que se encontra aberta a licitação
na modalidade PREGAO PRESENCIAL Nº 019/2017-PMI/BA, do tipo menor preço por lote, tendo como objeto
contratação de empresa do ramo destinado a prestação de serviços de hospedagem e alimentação para atendimento
as necessidades do município de Ibotirama e órgãos auxiliares, que será realizada no dia 23 de agosto de 2017,
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. Joelma Pereira dos Santos - Pregoeira.

FUNDAC

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA

LICITAÇÃO 209-2017 – TOMADA DE PREÇO 030-2017
Objeto: Contratação de empresa com mão de obra especializada para execução de serviço de manutenção, instalação, troca de lâmpada, remanejamento em toda a rede semafórica e reposição de placas
de sinalização. Tipo: Menor Preço. Data: 31/08/2017 às 08h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº
344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333.
Feira de Santana, 09/08/2017. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.
LICITAÇÃO 210-2017 – TOMADA DE PREÇO 031-2017
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para executar serviços de manutenção preventiva e
corretiva da grama viva do campo de futebol do Estádio Alberto Oliveira (Jóia da Princesa). Tipo: Menor Preço. Data: 30/08/2017 às 08h30. Local: Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital
no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Dpto. de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 09h00 às 12h00 das 14h00 às 17h00. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana,
09/08/2017. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL

EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL- PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
TÂNIA ABREU, Leiloeira Oficial, matrícula 004630-00, estabelecida à Av. General Severino, s/nº, Qd V, LT
03, Loteamento Pedra do Sal, sala 02, Salvador ,BA, faz saber que devidamente autorizada pelo Agente
Fiduciário do SFH, venderá na forma da Lei nº 8004 de 14/03/90 e Decreto Lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77 do extinto BNH, sucedido pela
Caixa Econômica Federal, conforme decreto Lei 2.291/86, no dia, hora e local abaixo indicados, o(s)
imovél(eis) adiante descrito(s) com todas as suas benfeitorias, instalações, pertences e acessórios, para
pagamento de dívidas hipotecárias em favor da EMGEA - Empresa Gestora de Ativos. A venda será
feita pelo maior lance obtido. A venda a vista, com recursos próprios, será feita mediante pagamento
integral no ato do leilão, podendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% (vinte por cento) do
preço da arrematação e o saldo restante no prazo impreterível de 08 (oito) dias, sob pena de perda do
sinal dado. Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da compra
a Carta de Habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante deverá apresentar a Carta
de Crédito, que poderá ser oriunda de qualquer Instituição Financeira. Os lances mínimos para venda
serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do imóvel, nos termos do Art. 1484
do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização até o dia da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, condominiais, IPTU, foro , laudêmio e despesas com o
registro da carta de arrematação correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado,
o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O(s) devedor(es) fica(m) desde já cientificado(s) e já intimado(s) do presente leilão, por este Edital , do
dia, hora e local da realização do leilão, caso não seja(m) localizado(s). A leiloeira acha-se habilitada a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre o(s) imóvel(eis), no endereço acima. Em
observação ao artigo 497 do NCC é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro ofertando lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. Em observação ao artigo 497 do NCC, é
permitida a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges,
casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, bem como dos sócios
e empregados das empresas que atuam como AFD e como prepostos ofertando lances no 1º e 2º
leilões das execuções extrajudiciais.
Data do leilão:10/08/2017 -A partir das: 10:00 Local: AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL Praça Otávio Mangabeira, 108 - Centro Comercial, Itabuna - BA,CEP: 45600-190.
LOTE 01- DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA SITUADA NA RUA INDEPENDENCIA, CASA Nº321 TERREO,
BAIRRO SAO ROQUE. ITABUNA-BA. COMPOSTO DE GARAGEM, LIVING, SUÍTE, SANITÁRIO SOCIAL, DOIS
QUARTOS, COZINHA, DEPENDENCIA DE EMPREGADA, ÁREA DE SERVIÇO, COM ÁREA CONSTRUIDA DE
110,88M², FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO 95,51M². SED:88140- CONTRATO: 800700000598 - ANTONIO
CLAUDIO RODRIGUES DOS SANTOS, BRASILEIRO,CPF 40682099520 CASADO COM MARIA MARTHA
DE SANTANA RODRIGUES, BRASILEIRA, CPF 66690382591. VALOR: 82.200,00
TÂNIA ABREU (C)
Leiloeira Oficial - Telefones 33746321/7140091003/7132412052
http://leiloestaniaabreu.wix.com/leiloes

Edital de Convocação
O Presidente do Sindconquista - Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade do
município de Vitoria da Conquista e região convoca os trabalhadores em empresas de Turismo,
Casas de Diversões, Hotéis, Pousadas, Motéis, Bares e Restaurantes, Boates, Sorveterias,
Casas Lotéricas, Lavanderias, Salão de Beleza, Esteticista dos municípios de Vitória da Conquista, Brumado, Livramento de Nossa Senhora, Guanambi, Caitite, Caculé, Anage, Planalto,
Barra do Choça, Barra da Estiva, Candido Sales, Tremendal, Piripá, Cordeiros, Ituaçu, Tanhaçu,
Encruzilhada e Ibicoara para assembleia geral extraordinária dia 30/08/2017 na Rua Hostílio de
Carvalho nº 59, Bairro Recreio, Vitória da Conquista às 07hs e em 2ª chamada às 07h30min,
com a seguinte pauta: Retificar a fundação e o estatuto social. Carlos Alberto C. de Matos –
Presidente. Vitória da Conquista, 09 de agosto de 2017.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁ
ÁRIA

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES FERROVIÁRIO E METROVIÁRIO DOS ESTADOS DA BAHIA E
SERGIPE - SINDIFERRO, com sede a Rua do Imperador, nº 353, Mares, Salvador/BA, mediante Artigos 28º, 80º e 81º, e conforme o previsto
no artigo 611 e seguintes da CLT convoca toda a categoria ferroviária para participar da Assembleia Geral Ordinária dos empregados da
empresa VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, que laboram na construção da Ferrovia de Integração Oeste Leste (FIOL), a ser
realizada dia 14 de agosto de 2017 na cidade de BRUMADO/BA, abrangendo os empregados lotados nos municípios de Brumado, Tanhaçu e
Guanambi/BA, em 1ª convocação às 09h30min, e em 2ª e última convocação às 10h00min, com endereço na Av. Centenário, nº 1988, Bairro
Rodoviária, Brumado/BA; no dia 15 de agosto de 2017 na cidade de SANTA MARIA DA VITÓRIA/BA, abrangendo os empregados lotados nos
municípios de Santa Maria da Vitória, Serra do Ramalho, Correntina e São Desidério/BA, em 1ª convocação às 10h30min, e em 2ª e última
convocação às 11h00min, com endereço na Praça Argemiro Filardes, 6 – Sambaiba – Santa Maria da Vitória/BA; no dia 17 de agosto de
2017 na cidade de JEQUIÉ/BA, abrangendo os empregados lotados nos municípios de Barra do Rocha e Jequié/BA, em 1ª convocação às
10h30min, e em 2ª e última convocação às 11h00min, com endereço na Av. Otávio Mangabeira, Qd H, Lote 2-A, Km 03, Distrito Industrial,
Jequié/BA; e no dia 18 de agosto de 2017, na cidade de ILHÉUS/BA, abrangendo os empregados lotados na cidade de Ilhéus/BA, em 1ª
convocação às 09h30min, e em 2ª e última convocação às 10h00min, com endereço na Av. Soares Lopes, nº 1.368, Cidade Nova, Ilhéus/
BA; para apreciação e deliberação da seguinte ordem do dia: 1. Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicações 2017/2018, que abrange
os empregados da ativa da Empresa VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A; 2. Manter as Assembleias em caráter permanente e
tantas quanto forem necessárias; 3. Decidir sobre a deflagração ou não de movimento grevista nos termos do disposto na Lei nº 7.783/89
(Lei de Greve); 4. Outorgar poderes à direção do Sindicato para discutir, negociar, assinar Acordo Coletivo de Trabalho e propor a instauração
de Dissídio Coletivo de Trabalho; 5. Discutir e deliberar sobre a Contribuição Assistencial a ser cobrada de todos os membros da categoria; 6.
Autorizar o ajuizamento de ações, sobre o instituto da Substituição Processual, em favor dos trabalhadores. Salvador, 04 de agosto de 2017.
PAULINO RODRIGUES DE MOURA-COORDENADOR GERAL.

EDITAL DE LOTEAMENTO
Nilda Maria de Souza Carvalho, Registradora Imobiliário da
Comarca de Rio Real, Estado da Bahia, na forma da lei etc.
Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto no artigo 19, § 3°, da Lei n° 6.766, de 1912-1979, que a Proprietária, VALDELI MORAES VALENÇA,
depositou neste Serviço Registral, na Rua Engenheiro Ademar Fontes, n° 148, Centro, Rio Real/BA, o projeto e demais
documentos relativos ao imóvel de sua propriedade, situado
na Avenida Dr. Afonso Amorim, nesta cidade, Loteamento
com a denominação de “OLHOS D’ÁGUA”, com uma área
total de 30.060,15 m2, compreendendo 91 lotes encerrando a área de 19.402,50 m2; Áreas públicas 10.657,65
m2, conforme ato de aprovação da Prefeitura Municipal
de Rio Real/BA, Decreto n° 321/2017, de 01/08/2017. As
exigências, dispensas, proibições e ressalvas, inclusive a
indicação para cada lote contidas no memorial, ficarão fazendo parte integrante do registro e serão lançados no seu
respectivo campo. Havendo impugnações, estas deverão
ser apresentadas neste Registro, durante o expediente, dentro do prazo de quinze dias, contados da terceira e última
publicação deste no jornal regional; e, não as havendo, será
feito de imediato o registro.
Rio Real/BA, 04 de agosto de 2017.Rio Real/BA,
Nilda Maria de Souza Carvalho

Oficiala Registradora

