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PESQUISA Acumulando desvantagens, às vezes ganham cerca da metade do salário dos homens

CASO ELIZA

Mulheres ganham menos que os
homens em quase todos os cargos

DA REDAÇÃO

Recente pesquisa conduzida
pela Catho e divulgada na
véspera da data em que se
comemora o Dia Internacional da Mulher aponta que as
mulheres continuam ganhando menos que os homens – mesmo ocupando os
mesmos cargos – e desenvolvem a carreira de forma
mais lenta, se comparada
com o gênero masculino. Enfim, a desigualdade salarial é
um desafio que ainda enfrentam no seu dia a dia, embora na distribuição das mulheres entre diferentes cargos tenha havido melhora
desde 2011.
Levantamento da Catho
feito com 13.161 profissionais mostrou que as mulheres têm desvantagens em
quase todas as áreas, che-

gando, a alguns casos, a ganhar quase a metade do salário dos homens. É o caso
das áreas administrativas,
comerciais e financeiras.
O salário médio masculino na área financeira contábil, por exemplo, é de
R$ 6.099,53, enquanto as
mulheres ganham, em mé-

MACHISMO ESTÁ NA
RAIZ DO PROBLEMA
A herança cultural
machista e a entrada
tardia das mulheres no
mercado de trabalho
estão entre os fatores que
contribuíram fortemente
para a desigualdade
salarial entre mulheres e
homens

dia, R$ 3.361,38. As exceções
ocorrem nos segmentos de
academia e esportes e comunicação social, em cujas
áreas as mulheres levam ligeira vantagem.
Em se tratando de evolução na carreira, as mulheres
apresentaram melhora entreosanosde2011e2017,mas
ainda assim elas se destacam, de fato, em cargos inferiores. Em 2011, 22,91% dos
cargos de presidente eram
ocupados por mulheres. Em
2017, esse número passou a
ser de 25,85%. No entanto,
em 2011, 54,99% das vagas de
encarregado eram destinadas às mulheres. Em 2017,
esse número saltou para
R$ 61,57%. Mais: na medida
em que o cargo evolui, a presença feminina fica menor.
Para cargos operacionais,
a diferença entre salários

chega a 58%, e para especialista graduado, a 51,4%.
Especialista técnico (47,3%),
coordenação, gerência e diretoria (46,7%), supervisor e
encarregado (28,1%), analista (20,4%), trainee e estagiário (16,4%) e assistente e auxiliar (9%).
“É visível a inferioridade
feminina na ocupação de cargos de destaque, tais como
presidente, diretora e gerente. Isso mostra que há uma
ruptura na evolução da carreira feminina, dando preferência aos homens. Provavelmente a maternidade e todo
o preconceito que a envolve,
infelizmente, pode ser um
dos motivos dessa estatística”, conclui a gerente de relacionamento com cliente da
Catho, Kátia Garcia.
A herança cultural machista e a entrada tardia das

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO JACUÍPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA
CNPJ N: 13.695.028/0001-32
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2017 SRP

Objeto: SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA FORNECIMENTO EVENTUAL E
PARCELADO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS À REPOSIÇÃO
DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO
ALMEIDA - BAHIA . Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL. Data do Julgamento:
Dia 20/03/2017, às 08:30h. Edital disponível em sua sede das 08h às 12h, de segunda 2ª
a 6ª feira e no sítio eletrônico http://conceicaodoalmeida.ba.gov.br. Conceição do AlmeidaBahia, 07/03/2017. Egberto de Almeida Cardoso Filho - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS
CNPJ N: 14.106.561/0001-84

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017
O município de Malhada de Pedras-BA publica a realização de Pregão Presencial para
Registro de Preços no dia 20 de março de 2017, às 09:00h, para Contratação de
empresas do ramo para fornecimento de material de expediente e didático para atender
as necessidades das secretarias e órgãos do Município de Malhada de Pedras, conforme
edital que pode ser adquirido no endereço eletrônico: http://www.malhadadepedras.
ba.gov.br/diarioOficial 06 de março de 2017. Naiara Silva de Oliveira - Pregoeira

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES
DA BAHIA – AGERBA
AVISO DE INTENÇÃO DE LICITAÇÃO
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. DISPOSITIVO LEGAL: art. 5º da Lei 8.987, de 13.02.95.
A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da
Bahia – AGERBA, entidade vinculada à Secretaria de Infra-Estrutura, torna público que fará realizar
licitação para outorga de concessão de serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, através do Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros,
Subsistema Rural, com veículos tipo rodoviário, nas seguintes linhas:
ITEM

LINHAS

1

ITAITINGA (ALCOBAÇA) X TEIXEIRADE FRITAS X ITAITINGA
(ALCOBAÇA)
A permissão terá um prazo inicial previsto para 10 (dez) anos. A opção da outorga do serviço através
de licitação é o único caminho aplicável para esta delegação de serviço público. Salvador, 07 de
março de 2017.
EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA
Diretor Executivo.

AGERBA

RESULTADO RECURSO. Torna público a análise do recurso administrativo, Proc. Adm. 124/17, PP 09/17,
publicado no Diário Oficial da União, Estado e Município em 02/03/2017. CONCLUSÃO: Diante da contextualização aludida, observados os Princípios basilares da licitação pública, alicerçado nos ditames da Lei nº
8.666/93, amparada nas determinações estatuídas no ato convocatório do Pregão Presencial 09/2017, entendemos pela alteração da decisão Comissão Permanente de Licitação do Município de Riachão do Jacuípe/
BA para Habilitação da empresa Locadora de Veículos e Posto de Lavagem Itapicurense Ltda-EPP. Riachão do
Jacuípe, 02/03/17. Joelson Ferreira Carneiro. Presidente da CPL. RESULTADO DO JULGAMENTO: Torna público o resultado do julgamento do PP 09/17, Objeto: locação de veículos (ônibus e utilitários fechados), para o
transporte escolar. Após análise documental e o julgamento das propostas, declara-se vencedora do certame
as empresas: Locadora de Veículos e Posto de Lavagem Itapicurense Ltda-EPP, CNPJ 05.729.425/0001-50,
para os Lotes I, III e IV. e José Celio Cerqueira Costa Eireli-ME, CNPJ 00.451.036/0001-91, para o Lote II.
Riachão do Jacuípe, 03/03/17. Joelson Ferreira Carneiro. Presidente da CPL. HOMOLOGA E ADJUDICA O PP
09/17, objeto: locação de veículos (ônibus e utilitários fechados), para o transporte escolar dos alunos, as
empresas Locadora de Veículos e Posto de Lavagem Itapicurense Ltda-EPP, CNPJ 05.729.425/0001-50, para
os Lotes I, III e IV. Valor global R$ 1.099.000,00 e a empresa José Celio Cerqueira Costa Eireli-ME, CNPJ
00.451.036/0001-91, para o Lote II. Valor Global R$ 290.000,00. Riachão do Jacuípe/BA, 03/03/17. José
Ramiro Ferreira Filho. Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ
PREGÃO PRESENCIAL N°009/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de oxigênio gasoso medicinal, cilindros e outros
acessórios, a fim de atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Mucugê-BA.TIPO:
Menor Preço. ABERTURA: 20/03/2017, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital
encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem reais), através do DAM, Mucugê/
BA, 07 de março de 2017, Sandoval Paraguassú Júnior - Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL N°010/2017
OBJETO: Aquisição de Medicamentos, Materiais e Equipamentos de uso Hospitalar, Laboratorial e Odontológico para atender a demanda da Secretaria de Saúde, durante o ano de 2017. TIPO: Menor Preço. ABERTURA:
21/03/2017, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça Cel. Douca Medrado, 73, Centro, mediante
recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem reais), através do DAM, Mucugê/BA, 07 de março de 2017,
Sandoval Paraguassú Júnior - Pregoeiro.
PREGÃO PRESENCIAL N°011/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Aquisição de equipamentos de controle de pontos eletrônicos com leitor biométricos e softwares instalados, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de
Mucugê-BA.. TIPO: Menor Preço. ABERTURA: 22/03/2017, às 09:00h. LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de
Mucugê. O Edital encontra-se no setor de Licitações, onde o seu exemplar poderá ser retirado de 8h às 12h, Praça
Cel. Douca Medrado, 73, Centro, mediante recolhimento de taxa no valor de R$ 100,00 (Cem reais), através do
DAM, Mucugê/BA, 07 de março de 2017, Sandoval Paraguassú Júnior - Pregoeiro.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES
DA BAHIA – AGERBA
AVISO DE INTENÇÃO DE LICITAR
PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS. DISPOSITIVO LEGAL: art. 5° da Lei 8987, de 13.02.95.
Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA, entidade vinculada à Secretaria de Infra-Estrutura, torna público
que fará realizar licitação para outorga de permissão de serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, através do Sistema de Transporte Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros, Subsistema Complementar, com veículos tipo Microônibus,
nas seguintes linhas:
ITEM
1
2

LINHAS
COCOS X BARREIRAS Via Coribe, Jaborandi, Correntina e São Desidério
SANTA MARIA X BARREIRAS Via Correntina,Inhaûmas, Campo Grande e São
Desidério

Amigo de
Bruno,
Macarrão pede
liberdade

mulheres no mercado de trabalho, que passaram a buscar condições igualitárias a
partir das décadas de 1960 e
1970, estão entre os fatores
que contribuíram para a desigualdade salarial.
A pesquisa lista as médias
salariais de homens e mulheres em 28 áreas de atuação. Os homens têm salários
mais altos em 25 carreiras e
as mulheres só em três.
A diferença salarial pode
chegar a 116,4% na área de
idiomas e cursos vestibulares. Na área de idiomas e
cursos vestibulares, a média
de salário dos homens é de
R$ 4.271,95, enquanto a das
mulheres é de R$ 1.973,69.
No setor de seguros, a diferença chega a 97,7%, com
um salário médio de R$
5.831,95 para os homens e R$
2.950,25 para as mulheres.

BRENO PIRES E
RAFAEL MORAES MOURA
Estadão Conteúdo

Um dos principais envolvidos no desaparecimento e
morte de Eliza Samudio, em
2010, Luiz Henrique Ferreira
Romão, o Macarrão, apresentou ao Supremo Tribunal
Federal (STF) um pedido para que o ministro Marco Aurélio Mello o liberte, assim
como libertou o ex-goleiro
Bruno Fernandes.
Amigo de Bruno, Macarrão foi condenado, em novembro de 2012, a 15 anos de
prisão por homicídio qualificado. Em 2016, ele passou
para o regime semiaberto,
com o direito a trabalhar fora do presídio. Agora, ele
quer que o STF conceda a
extensão dos efeitos da decisão que libertou o ex-goleiro do Flamengo.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO

CNPJ: 10.489.279/0001-72
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2017 FMS. OBJETO: Aquisição de medicamentos, materiais odontológicos e
materiais hospitalares diversos. TIPO: Menor Preço. DATA: 21/03/2017, às 09:00hs, na Sala de Licitações. Edital
disponível na Prefeitura Municipal, sito à Praça Jaime Oliveira do Amor, s/nº - Centro, de 2ª à 6ª feira, das 08:00
às 14:00 horas, tel. (77) 3652-1014. Muquém do São Francisco – BA, 06 de março de 2017. Gelson Nascimento
da Silva – Pregoeiro.

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTE E COMUNICAÇÕES
DA BAHIA – AGERBA

AVISO DE INTENÇÃO DE LICITAÇÃO
A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia – AGERBA, entidade vinculada à Secretaria de
Infraestrutura, torna público que fará realizar licitação para Outorga de Concessão do Serviço Público de Transporte Hidroviário de Navegação Fluvial
Interior de Passageiros e Veículos entre os Terminais de Cabaceiras do
Paraguaçú/Santo Estevão, visando melhor atender aos usuários, de acordo
com estudos técnicos efetuados, com fundamento no art. 5º da Lei 8987/1995,
que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos. A opção da outorga do serviço através de licitação é o único caminho
aplicável para esta delegação de serviço público. A concessão terá um prazo
inicial previsto para 10 (dez) anos. Salvador, 07 de Março de 2017. EDUARDO
HAROLD MESQUITA PESSÔA - Diretor Executivo Agerba.

AGERBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
CNPJ N: 13.894.894/0001-52

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2017

A CL do Mun BN-BA, TP, que estará realizando licitação na modalidade de PP-RP nº. 015/2017,
PA nº 044/2017, regido pela Lei nº. 8.666/1993, Contratação de Empresa para aquisição
de medicamentos, para atender as necessidades da saúde do Mun de Boa Nova. A abertura
está prevista para o dia 21/03/2017, às 09:00 horas, local: Sala de Licitações e Contratos da
PMBN. Os interessados terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais na
sede da PMBN-BA ou solicitando através do e-mail licitacao@boanova.ba.gov.br, ficando os
interessados cientificados que os demais atos referentes ao certame serão publicados no D.O
do Mun de BN-BA, no link http://www.boanova.ba.io.org.br/diarioOficial. Boa Nova - Bahia, 07 de
março de 2017. Marisnaldo da Rocha Silva Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2017

A CL do Mun de BN-BA, TP, que estará realizando licitação na modalidade de P-RP nº. 016/2017,PA
nº 045/2017, regido pela Lei nº. 8.666/1993, contratação de empresas especializadas
para prestação de serviços laboratoriais no Mun de BN. A abertura está prevista para o dia
24/03/2017, às 09:00 horas, local: Sala de Licitações e Contratos da PMBN Os interessados
terão acesso ao instrumento convocatório e informações adicionais na sede da PMBN-BA ou
solicitando através do email licitacao@boanova.ba.gov.br, ficando os interessados cientificados
que os demais atos referentes ao certame serão publicados no diário oficial do Município de Boa
Nova-BA, no link http://www.boanova.ba.io.org.br/diarioOficial. Boa Nova - Bahia, 07 de março
de 2017. Marisnaldo da Rocha Silva Pregoeiro

A permissão terá um prazo de 07(sete) anos. A opção da outorga do serviço através de
licitação é o único caminho aplicável para esta delegação de serviço público. Salvador, 07
de março de 2017.
EDUARDO HAROLD MESQUITA PESSÔA
Diretor Executivo

AGERBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
CNPJ N: 16.233.439/0001-02

TOMADA DE PREÇO N°001/2017
O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia
27/03/2017, às 09h, no endereço, Rua Archimedes Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/BA, serão recebidas
propostas relativas a Tomada de Preço n°001/2017, tendo como objeto : a execução de obras/serviços de
pavimentação em cbuq para conservação e recuperação do sistema viário ubano no município de Eunápolis. Os
interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala de Superintendência de Licitações nos dias úteis no horário
de 08h:00min às 12h:00min. Se adquirido, será cobrado apenas o custo efetivo de reprodução, caso ocorra.
Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima referenciado. As demais fases do certame serão
publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis - BA, 07 de março de 2017. Fabiano de Jesus
Ferreira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

TOMADA DE PREÇO N°002/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA

O MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia
29/03/2017, às 09h, no endereço, Rua Archimedes Martins, 525 - Centauro - Eunápolis/BA, serão recebidas
propostas relativas à Tomada de Preço n°002/2017, tendo como objeto: a execução de obras/serviços
complementares de manutenção, conservação e readequação de infraestrutura urbana nos logradouros
do município de Eunápolis. Os interessados poderão fazer a leitura do edital na Sala de Superintendência de
Licitações nos dias úteis no horário de 08h:00min às 12h:00min. Se adquirido, será cobrado apenas o custo
efetivo de reprodução, caso ocorra. Maiores informações poderão ser obtidas no endereço acima referenciado.
As demais fases do certame serão publicadas no DOM, no site www.eunapolis.ba.gov.br. Eunápolis - BA, 07 de
março de 2017. Fabiano de Jesus Ferreira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

CNPJ N: 13.825.484/0001-50

PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017
A Pregoeira torna público a realização da licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017 Objeto: Seleção das melhores propostas para Serviços de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública,
contendo diagnóstico da situação, a implantação, a migração de dados, a integração com sistemas vigentes,
eventuais customizações e desenvolvimento de novos serviços, o suporte técnico e o treinamento de pessoal,
bem como hospedagem do sistema. Data: 20/03/2017. Horário: 14h00min (Horário Local-BA). Local: Sala
da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, centro, Amargosa - BA,
endereço eletrônico para leitura, obtenção e retirada do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/diariooficial. Outras
informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - tel/fax (075) 3634-3977 no Horário das 08h00min às 12h00min
de segunda a sexta-feira. Amargosa, 07 de março de 2017. GILMARA NASCIMENTO FERREIRA PREGOEIRA
OFICIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017
A Pregoeira torna público a realização da licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2017
- Objeto: Contratação de Empresa para disponibilização de sistema para portal que atenda ao cumprimento
da Lei Federal nº 12.527/11 e Legislação Correlata com manutenção e serviços que permita a divulgação,
veiculação, publicidade de gerenciamento on-line na internet dos atos administrativos, financeiros e fiscais. Data:
21/02/2017. Horário: 09h00min (Horário Local-BA). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado
na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, centro, Amargosa - BA, endereço eletrônico para leitura, obtenção e retirada
do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/diariooficial. Outras informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - tel/fax
(075) 3634-3977 no horário das 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira. Amargosa, 07 de março de
2017. GILMARA NASCIMENTO FERREIRA, PREGOEIRA OFICIAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
A Pregoeira torna público a realização da licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/2017 - Objeto:
Prestação de serviço na confecção de Diários de Classe e de Notas, Portfólios do Professor e Coordenador, e
Pasta do Aluno para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino, no Registro e acompanhamento das notas
dos alunos, junto à Secretaria Municipal Educação de Amargosa - Bahia. Data: 20/03/2017. Horário: 09h00min
(Horário Local-BA). Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado na Praça da Bandeira, s/nº, 1º
andar, centro, Amargosa - BA, endereço eletrônico para leitura, obtenção e retirada do edital: www.amargosa.
ba.io.org.br/diariooficial. Outras informações: licitacoes@amargosa.ba.gov.br - tel/fax (075) 3634-3977 no
Horário das 08h00min às 12h00min de segunda a sexta-feira. Amargosa, 06 de março de 2017. GILMARA
NASCIMENTO FERREIRA PREGOEIRA OFICIAL

PODER JUDICIÁRIO
EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAZO DE 10 (DEZ)
(Decreto-Lei no. 3.365/41)
O DOUTOR JORGE PEIXOTO, JUÍZ FEDERAL SUBSTITUTITO DA VARA
ÚNICA DESTA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE JEQUIÉ/BA, NA FORMA DA LEI,
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem
que, perante este Juízo Federal e Secretaria respectiva, tramita a AÇÃO DE
DESAPROPRIAÇÃO, nº 3481-24.2010.4.01.3308, movida pela PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A - PETROBRÁS em face de DESCONHECIDO, relativa a área
correspondente a 4.905,26 m² (quatro mil, novecentos e cinco metros quadrados
e vinte e seis decímetros quadrados) da “FAZENDA JACARÉ”, situada na Vicinal
Jacaré, Bairro Sede , Zona Rural do Município de Laje, Estado da Bahia de
propriedade de Desconhecido. E pelo presente EDITAL, que será publicado na
forma da lei e afixado no lugar de costume na Sede deste Juízo, na Rua Gildélito
Ferraz, s/n, Jequiezinho, Jéquié/BA, vem INTIMAR eventuais proprietários para
comparecer a Secretaria deste Juízo a fim de viabilizar a liberação da quantia
depositada, com necessária comprovação de propriedade no prazo de 10 (dez)
dias, contando-se do dia imediato da publicação do presente, nos termos do
Decreto Lei nº. 3.365/41. É, para que chegue ao conhecimento de todos, vai este
Edital afixado na Sede do Juízo, no local de costume. Dado e passado nesta
cidade de Jequié, em 29/02/2016.
Eu, Bel.ª Maria de Fátima Pinto Magno Martins, Diretora de Secretaria da Vara
Federal da Subseção Judiciária de Jequié, conferi e subscrevo.
Jequié, 31 de Janeiro de 2017.
JORGE PEIXOTO
Juíz federal substituto da Vara Unica da Subseção Judiciária de Jéquie

