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GOLEADA EM ITAQUERA
O Vitória marcou três belos gols
notriunfosobreoCorinthians,no
Itaquerão. Um foi validado, ou-
tro mal anulado e o derradeiro
marcou posição no campo sim-
bólico. O gol de Tréllez, que ga-
rantiu o triunfo sobre o Corin-
thians e acabou com sua longa
invencibilidade, pôs fim ao im-
pressionante jejum de 70 par-
tidas(desde1972)semvenceros
quatro grandes paulistas como
visitante no Campeonato Brasi-
leiro. O segundo gol, de Kanu,
entrou para a coleção de falhas
de arbitragem contra o Leão. Já
o terceiro, marcado pelo técnico
Vágner Mancini durante a co-
letiva de imprensa, foi um tapa

na cara da arrogância contra o
futebol de fora do eixo.

Com calma e elegância, o
treinador refutou a argumen-
tação falha e equivocada de um
radialista que tentou diminuir o
feito do Vitória. Como revelado
posteriormente ao se vasculhar
as redes sociais do profissional
de imprensa, ele é, de fato, co-
rintiano. Portanto, não se sabe
exatamente se a pergunta cap-
ciosa feita ao técnico foi apenas
uma visão errônea do que se
passou em campo ou fruto de
coração partido com a derrota
de seu time, que já estava sen-
do comparado ao Real Madrid
em algumas enquetes mega-

lomaníacas de veículos espor-
tivos nacionais.

Dizer que o Vitória teve ape-
nas uma chance de gol naquela
partida beirou a desonestidade
intelectual. Ao devolver a per-
gunta ao radialista, questionan-
doseeleestavanoestádio,Man-
cini replicou a indignação do tor-
cedor de bom-senso, seja ele de
qual timefor,certamentepasmo
com algo tão nonsense e cheio
de segundas intenções.

Com a velocidade das mídias
sociais, não demoraram a pi-
pocarcompartihamentosdaen-
trevista. A maioria afirmando
que o treinador teria humilhado
o jornalista ou que houve dis-
cussão ríspida durante a cole-
tiva. Não vi dessa forma. Man-
cini manteve a serenidade, usou

o tom adequado e colocou as
coisas em seus devidos lugares.
No dia seguinte, até pediu des-
culpas, muito mais por conta do
vazamento de áudio de uma
conversapessoalnaqual,aísim,
não foi tão educado.

Não, Mancini, não precisa pe-
dir desculpas por conta da pos-
tura na entrevista. É desse tipo
de comportamento, altivo e
confiante, que precisamos para
nosimporecrescer.Mesmapos-
tura apresentada pelo Vitória
contra o Corinthians, quando
obteve feito memorável. A par-
tida mostrou, mais uma vez, a
importância de uma retaguarda
sólida. Novamente recorro ao
exemplo da NBA. No basquete
americano, prevalece a máxima
que ataques ganham jogos, de-

fesas ganham campeonatos.
No caso do Vitória, pelos erros
acumulados ao longo da tem-
porada, ganhar o campeonato
seria escapar da degola.

Há uma consequência maior
que os três pontos. O triunfo em
Itaqueradeuumainjeçãodeâni-

moeautoconfiançaqueserãode
suma importância para a reta
finaldaSérieA.Porquenashoras
maisdifíceisduranteaspróximas
partidas, cada jogador puxará
pela memória os momentos de
superação:“Poxa,ganhamosdo
Flamengo, no Rio, e do Corin-
thians, em São Paulo... Então
podemos ganhar de qualquer
um”! Que assim seja, sem nunca
perder o foco e a humildade.

Embora seja um espaço para
falarsobreoVitória,nãopoderia
deixar de prestar minha solida-
riedade às famílias e amigos das
vítimas da tragédia em Mar
Grande. A fatalidade atinge a
todos nós, independente de pre-
ferência clubística.

Saudações Rubro-Negras,
hoje e sempre!

O triunfo em
Itaquera deu uma
injeção de ânimo
e autoconfiança
para a reta final
da Série A

DIVISÃO DAS FERAS Veja como ficaram os grupos da primeira fase

GRUPO A

Benfica
(Portugal)

Manchester United
(Inglaterra)

Basel
(Suiça)

CSKA
(Rússia)

GRUPO E

Spartak Moscou
(Rússia)

Sevilla
(Espanha)

Liverpool
(Inglaterra)

Maribor
(Eslovênia)

GRUPO B

Bayer de Munique
(Alemanha)

Paris Saint-German
(França)

Anderlecht
(Bélgica)

Celtic
(Escócia)

GRUPO F

Shakhtar Donetsk
(Ucrânia)

Manchester City
(Inglaterra)

Napoli
(Itália)

Feyenoord
(Holanda)

GRUPO C

Chelsea
(inglaterra)

Atlético de Madrid
(espanha)

Roma
(Itália)

Qarabag
(Azerbaijão)

GRUPO G

Monaco
(França)

Porto
(Portugal)

Besiktas
(Turquia)

Leipzig
(Alemanha)

GRUPO D

Juventus
(Itália)

Barcelona
(Espanha)

Olympiacos
(Grécia)

Sporting
(Portugal)

GRUPO H

Real Madrid
(Espanha)

Borussia Dortmund
(Alemanha)

Tottenham
(Inglaterra)

APOEL
(Chipre)

Editoria de Arte A TARDE

LIGA DOS CAMPEÕES Sorteio coloca PSG de Neymar para encarar Bayern; Real e Barça também têm pedreiras

Grandes duelos já no início
ESTADÃO CONTEÚDO

A
fase de grupos da Li-
ga dos Campeões vai
reservar grandes con-
frontos antes mesmo
do mata-mata. As

chaves foramdefinidasemsor-
teio ontem, com duelos como
BarcelonaxJuventus,RealMa-
drid x Borussia Dortmund e
Paris Saint-Germain x Bayern
já na primeira fase.

A cerimônia foi encabeçada
pelos ex-jogadores Andriy
Shevchenko e Francesco Totti,
que, recém-aposentado, rece-
beu homenagem durante o
evento em Mônaco. O ucra-
niano foi escolhido porque a
final será disputada em seu
país, na cidade de Kiev.

O atual bicampeão Real Ma-
drid vai reencontrar o Borussia
Dortmund no Grupo H. Na
temporada passada, o time
alemão avançou como melhor
da chave após dois empates
entre os times. Os espanhóis
também terão pela frente Tot-
tenham – o atual vice-cam-
peão inglês é outra pedreira –
e o Apoel, do Chipre.

Vice-campeãodatemporada
passada, a Juventus fará con-
frontocomoBarcelona,aquem
eliminou nas quartas da última
edição, num replay da decisão
de 2014/15. Olympiacos e
Sporting são os coadjuvantes.
Com o super-reforço Neymar, o
PSGterápelafrenteoBayernde
Munique no Grupo B. Sonhan-
do com seu primeiro título da
Liga, o time francês vai encarar
ainda o Anderlecht e o Celtic.

Osconfrontosmaisequilibra-
dos devem acontecer na chave
C, liderada pelo Chelsea. Seus
rivais na briga pela classificação
serão Atlético de Madrid e a
Roma. O Qarabag, do Azerbai-
jão, é o quarto elemento.

De volta à fase de grupos, o
Manchester United encabeça a
chave A, tendo Benfica, Basel e
CSKA como rivais. Outro inglês
a voltar à competição é o Li-
verpool. O dono de cinco tro-
féus da Liga enfrenta Sevilla,
Spartak Moscou e Maribor.

No Grupo F, o Manchester
City terá o Napoli como seu
principal adversário na briga
pela primeira colocação.

Shakhtar Donetsk e Feyenoord
correm por fora. Chave mais
limitada, a G será composta
por Monaco, Porto, Besiktas e
Red Bull Leipzig.

Agenda
A fase de grupos será total-
mente disputada neste segun-
do semestre do ano, a começar
pela rodada de abertura, mar-
cada para os dias 12 e 13 de
setembro. A derradeira ocorre
em 5 e 6 de dezembro. O ma-
ta-mata terá início em feverei-
ro do próximo ano, com a dis-
puta da oitavas de final. A de-
cisão será em Kiev, na Ucrânia,
no dia 26 de maio.

Valery Hache / AFP

CR7 É O REI DA EUROPA

A Uefa anunciou ontem, no
evento do sorteio, o melhor
jogador da Europa na última
temporada. Bicampeão da
Champions com o Real
Madrid, Cristiano Ronaldo
foi eleito pela segunda vez
consecutiva, sendo a terceira
na carreira – o que o faz o
maior vencedor do prêmio,
em sua sétima edição. Desta
vez, ele deixou para trás
Messi e Buffon. No feminino,
ganhou a holandesa Lieke
Martens, recém-contratada
pelo Barcelona

DUPLA BA-VI

Bahia x Bota já
tem 15 mil lugares
garantidos; Vitória
respira confiança

DA REDAÇÃO

Num dia de muita tristeza em
Salvador, Bahia e Vitória pres-
taram homenagem às vítimas
do naufrágio de uma lancha
que fazia a travessia Mar Gran-
de-Salvador. Antes de iniciar os
treinos, as duas equipes se reu-
niram em correntes e respei-
taram um minuto de silêncio.

Depois, a bola rolou. No Fa-
zendão,otécnico interinoPreto
Casagrandecomandouumtrei-
no tático. O meia Régis, recu-
perado de um trauma no tor-
nozelo, participou normalmen-
te, escalado na equipe titular.
Allione, Edigar Junio e Hernane
seguiram o trabalho de recon-
dicionamento físico com uma
atividade em separado.

Mais de 15 mil lugares já
estão reservados para o duelo
de domingo, às 16h, na Fonte
Nova, com o Botafogo. O tor-
cedorganhounovaopçãopara
comprar ingressos, num ponto
móvel na Estação da Lapa que
funcionará hoje e amanhã das
11h às 16h.

No Rubro-Negro, houve um
treino técnico, com três times
se enfrentando de maneira al-
ternada. O treinador Vagner
Mancini não tem desfalques
para o confronto de segun-
da-feira, às 20h, com o Co-
ritiba, fora de casa.

O zagueiro Kanu celebrou a
boa fase do time: “Ficamos fe-
lizes de derrubar o Corinthians.
A confiança aumenta, mas te-
mos que ter os pés no chão,
não ganhamos nada”.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITORORÓ
CNPJ N: 13.752.993/0001-08

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017
A Prefeitura Municipal de Itororó torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de Preço n°
007/2017, objetivando a contratação de empresa para realização de serviços relativos ao cadastramento e
recadastramento de todos os imóveis urbanos de Itororó, compreendendo o seguinte: aquisição de imagem de
satélite de alta resolução e pós-processamento, cadastramento e recadastramento imobiliário multifinalitário e
mapeamento car tográfico digital, para fins de cobrança de IPTU. A entrega e aber tura das propostas serão no dia
12 de setembro de 2017, às 09:00 (nove) horas, na sede da Prefeitura Municipal situada à Rua Duque de Caxias,
165, centro, Itororó-BA. Edital estará à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal, das 7:00
às 13:00 horas. Informações: www.itororo.ba.io.org.br ou pelo tel. (73) 3265-1910. Itororó- BA, 24 de agosto
de 2017. FERNANDO SILVA LIMA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO
CNPJ N: 13.230.982/0001-50
PREGÃO PRESENCIAL 047/2017

A PMCG, torna publico que realizará Pregão Presencial N° 047/2017 no dia 12 de setembro de 2017 às
10:00 horas, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS, VISANDO O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS (PERTENCENTES E OU LOCADOS),
PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS E ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO -
BAHIA, na forma do Anexo 01 e Termo de Referência do Edital. O edital estará à disposição na COPEL - situada
na Praça 09 de Maio, s/nº, Nova Morada - Capim Grosso - Bahia, no horário das 08:00 as 12:00 horas, de
segunda a sexta feira. Capim Grosso - BA, 24 de Agosto de 2017.
CAROLINE LIMA DA FONSECA - Pregoeira Municipal Portaria nº 494/2017

PREFEITURAMUNICIPALDEWAGNER
Pregão Presencial nº. 019/2017ACPL da PM deWagner, realizará licitação Modalidade PP
nº. 019/2017, no dia 06/09/2017 às 09:00h, em sua sede.Aquisição de tecidos para ser utilizados na
confecção de vestimenta para desfile cívico em comemoração aos festejos de 7 de setembro da
Secretaria de Educação, oficinas do CRAS junto a Ação Social e confecção de lençóis para
manutenção dasUnidades Básica de Saúde desteMunicípio deWagner-Bahia. Edital na sede da PM
deWagner.T: (75) 3336-2264. Edinildo daSilvaSouza - Pregoeiro.Wagner-Bahia, 24/08/2017.

SINDICATO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE
AS ENDEMIAS DA BAHIA - SINDACS/BA

CNPJ: 06.953.941/0001-26
EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO ELEITORAL E

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO SINDACS-BA 2017/2021
ADireção Estadual do SINDICATODE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE AS ENDE-
MIAS DA BAHIA - SINDACS/BA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ/MF n°. 06.953.941/0001-
26, com sede na Rua do Tesouro, n°. 56, Edf. Santa Cruz, salas 700, Salvador/Ba, CEP: 40020-056, juntamente
com a Comissão Eleitoral, na forma prevista no Estatuto do sindicato, torna público a abertura do processo
eleitoral e convocação de todos os seus filiados em pleno gozo dos seus direitos, para eleição da Direção Es-
tadual e Conselho Fiscal, referente ao mandato de 2017/2021, a ocorrerem nos dias 27, 28 e 29 de setembro
de 2017, das 08h:00min às 17h:00min, cuja votação será realizada através de urnas volantes nos seguintes
municípios: Água Fria, Alagoinhas, Amargosa, Antônio Gonçalves, Araçás, Barra do Mendes, Bom Jesus da
Serra, Botuporã, Caatiba, Cabaceira do Paraguaçu, Cachoeira, Campo Formoso, Cipó, Conceição da Feira, Con-
ceição do Jacuípe, Cordeiros, Crisópolis, Cruz das Almas, Encruzilhada, Iaçu, Inhambupe, Irara, Iraquara, Ilha
de Itaparica, Itaéte, Itapirucu, Jandaira, Lauro de Freitas, Lençóis, Maragojipe, Muritiba, Nova Redenção, Nova
Soure, Paulo Afonso, Pilão Arcado, Pojuca, Queimadas, Quijingue, Ribeirão do Largo, Rio Real, Ruy Barbosa,
Salinas da Margaridas, Salvador, Santo Amaro, Santo Estevão, São Felipe, São Felix, Sátiro Dias, Saubara, Sea-
bra, Simões Filho, Terra Nova, Vera Cruz e Vitoria da Conquista além de urnas fixas situadas na sede da enti-
dade, endereço supra citado, bem como no CCZ- Centro de Controle de Zoonoses de Salvador situado na Rua
do Mocambo, S/N, Trobogy, Salvador/BA e na sede da Regional em Vitória da Conquista com endereço rua
Francisco Santos n.º 219 – Galeria Fenícia, sala 06 – centro – Vitoria da Conquista CEP: 45.000-375, mediante
condições estabelecidas no Estatuto do Sindicato e neste edital, que é publicado no Diário Oficial do Estado
e Jornal de grande circulação, bem como encontra-se afixado na secretaria da sede do sindicato, e ainda dis-
ponível no site www.sindacsba.org.br. Fica aberto o prazo de 5 dias corridos contados da a publicação deste
edital para efetivação do registro das chapas concorrentes, a ser requerido na forma do Estatuto do Sindicato,
à secretaria do sindicato no horário de funcionamento do sindicato. Os componentes das chapas devem ane-
xar ao requerimento de registro da chapa os documentos descritos no art. 69 e parágrafos do Estatuto, sob
as penas ali indicadas. Em não se alcançando o quórum na primeira chamada, ficam estabelecidas as datas
de 16 a 18 de outubro e 26 a 28 de outubro de 2017 para a segunda e terceira chamadas respectivamente.
Robson Teixeira de Gois,PIS/PASEP 160.377.059-34 .Coordenador Geral Estadual do SINDACS/BA.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2017

A Prefeitura Municipal, em acordo com a Lei nº 8.666/93 e 10.520/02, torna público que será realizada uma
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 33/2017-PA 106/2017, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o
registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de gases e equipamentos
medicinais para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde, a se realizar no dia 13.09.2017 às 09:00
hs, na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº 53-A, Condeúba/BA. O Edital encontra-se na sede desta Prefeitura ou
através do e-mail licitacoes@governodecondeuba.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no
DOM (www.condeuba.ba.io.org.br). Condeúba, BA - 22.08.2017. Antônio Alves de Lima-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA
CNPJ N: 13.694.138/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÍSIO MEDRADO
CNPJ N: 13.693.379/0001-04

PREGÕES PRESENCIAL Nº 037 E 038-SRP TOMADA DE PREÇO Nº 003/2017
A CPL torna público que serão realizados Pregões Presenciais, do tipo “menor preço” Lei Federal nº. 10.520/02
e Tomada de Preço, tipo “Menor preço Global” Lei Federal nº. 8.666/93 Abertura: 06/09/2017. PP 037/2017 às
10:00 Obj: Aquisição de diversos equipamentos e materiais permanentes para atender a atenção básica, através
da secretaria de Saúde deste município, com recurso da emenda parlamentar nº 12084.013000/1150-01. PP
038/2017-SRP às 09:00 Obj: Aquisição de cestas básicas para atendimento de beneficio Eventual a munícipes
em situação de vulnerabilidade, conforme Lei Municipal nº 002/2009 de 04/02/2009, através da secretaria
de Assistência Social deste município. Abertura: 13/09/2017 TP 003/2017 às 09:00 Obj: Credenciamento de
Profissionais Médicos para prestarem serviços profissionais de pronto atendimento médico na unidade básica
de saúde do povoado do Jacutinga 40 horas semanais. Os Editais completos poderão ser obtidos no expediente
normal desta Prefeitura, sito à Praça Salvador Andrade, S/Nº Casa, Centro. Informação (75) 3649-2113.
licitaelisio@gmail.com - Elísio Medrado - Ba, 24 de agosto de 2017. Elvis Leno Borges Argolo - Pregoeiro

Sindicato dos Bancários e Financiários de Camaçari, inscrito no CNPJ/MF sob o nº
12.578.105/0001-01, Registro sindical nº 000.132.98900-0 por seu presidente abaixo assi-
nado, convoca todos os empregados em estabelecimentos bancários, sócios e não sócios,
da base territorial deste sindicato, para a assembleia geral extraordinária que se realizará
dia 29, às 17:00h, em primeira convocação, e às 17:30 h, em segunda convocação, no
endereço situado à Rua Dois de Maio, nº 172, Centro, Camaçari-Ba para discussão e
deliberação acerca da seguinte ordem do dia: Deliberar sobre as condições e prazo para o
exercício do direito de oposição ao desconto a ser feito, em setembro de 2017, em razão
da contratação coletiva com vigência de 2 anos realizada em 2016.

Camaçari 25 de agosto de 2017.
Ronaldo Alves dos Nascimento

Presidente

EDITAL ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA
CNPJ N: 13.825.484/0001-50

REPUBLICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2017/SRP

Tendo em vista que o critério de julgamento utilizado no edital não estava em compatibilidade com o
objeto a ser contratado, a pregoeira torna público aos interessados que foi modificado o critério de
julgamento de “Menor preço por item” para “Menor preço global”. A realização do Pregão Presencial
de nº 027/2017/SRP, cujo objeto: a contratação de empresa especializada em realização de serviço
de instalação, manutenção preventiva e limpeza de aparelhos de ar condicionados, para atender às
necessidades e demandas das secretarias do município de Amargosa, mediante Sistema de Registro de
Preços. DATA: 12/09/2017. HORA: 09h00min. Local: Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado
na Praça da Bandeira, s/nº, 1º andar, Centro, Amargosa - BA. Informações através do e-mail: licitacoes.
amargosa@gmail.com ou pelo telfax (075) 3634-3977. Cópia do Edital pelo endereço www.amargosa.
ba.io.org.br. Gilmara Nascimento Ferreira. Pregoeira. Amargosa/BA, 25 de agosto de 2017.

Execução de serviços de transporte de alunos do programa mais educação-etapa 2017 alunos de escolas da
rede municipal de ensino nucleadas e novos alunos matriculados após PP 02/2017. Declara vencedora: Sidney
Almeida de Souza-ME CNPJ 26705783/0001-00. Valor global R$ 105.984,00.S.DOURADA/BA, 21/08/17.
Carlos M. Rodrigues-Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DOURADA
CNPJ N: 14.222.277/0001-73

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PP 026/2017

PREFEITURA MMMUUUNNNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
Fica SUSPENSA a LICITAÇÃO 200-2017 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 051-2017
Objeto: Contratação de empresa para execução, em caráter contínuo, dos serviços públicos essenciais
de manutenção, conservação e limpeza urbana, da cidade de Feira de Santana. Tipo: Menor Preço.
Informações no Departamento 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, 24/08/2017. Osmario de
Jesus Oliveira – Presidente da CPL.

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

PP 032/2017

PP 033/2017

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que realizará no dia 11/09/2017, às 09h, na Sala da COPEL,
a licitação na modalidade Pregão Presencial - nº 032/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa especia-
lizada no Fornecimento de medicamentos, para suprir as demandas da secretaria municipal de saúde. Infor-
mações e/ou Edital na sala da COPEL - na sede da Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias
Requião 04, centro, Saubara -Bahia Tel.: (71) 3696-1903 e 3696-1456 ou através do e-mail copelsaubara@
gmail.com. Saubara, 24/08/2017 - Arivaldo Costa dos Santos Junior - Pregoeiro Oficial.

A Prefeitura Municipal de Saubara torna público, que realizará no dia 12/09/2017, às 09h, na Sala da COPEL,
a licitação na modalidade Pregão Presencial - nº 033/2017, cujo objeto é a Contratação de empresa especia-
lizada no Fornecimento de material penso, para suprir as demandas da secretaria municipal de saúde. Infor-
mações e/ou Edital na sala da COPEL - na sede da Prefeitura Municipal de Saubara, situada na Rua Ananias
Requião 04, centro, Saubara - Bahia Tel.: (71) 3696-1903 e 3696-1456 ou através do e-mail copelsaubara@
gmail.com. Saubara, 24/08/2017 - Arivaldo Costa dos Santos Junior - Pregoeiro Oficial.

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS CARTÓRIO DE REGISTRO
DE TÍTULOS E DOCUMENTOS COMARCA DE SÃO DESIDÉRIO—BA

FERNANDA ASSIS LOMANTO ANDRADE, Oficiala Titular do Registro de Imóveis e Hipotecas, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas da
Comarca de São Desidério, Estado da Bahia, em cumprimento do disposto no art. 213, § 3°, da Lei n. 6.015/73, vem NOTIFICAR o Sr. THIAGO
RAFAEL RODRIGUES FIGUEIRA, não encontrado na Avenida Roda Velha N° 35, centro, município de São Desidério-BA, proprietário da Fazenda
Irmãos Figueira IV- gleba 01, confinante da FAZENDA CAMPO GRANDE I E FAZENDA SANTA MARIA, para se manifestar em 15 (quinze) dias,
sobre requerimento feito pela Kobra Agrícola Ltda, localizada na BR 020, Km 140, Distrito de Roda Velha, neste município, solicitando
alterações de medidas perimetrais dos imóveis denominados "FAZENDA CAMPO GRANDE I e FAZENDA SANTA MARIA", matriculados sob os n°
4184 e 2105, podendo V. Sa inteirar-se da documentação protocolada nesta Serventia. A falta de impugnação no prazo acima significará sua
anuência, nos termos do parágrafo 4° do Artigo 213 da Lei 6.015/1973.


