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BELÉM, SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 2016

A  presidente Dilma Rousseff 
participou ontem da inaugu-
ração das primeiras unidades 

geradoras da Usina Hidrelétrica 
Belo Monte, no rio Xingu, no Pará. 
As unidades entraram em opera-
ção comercial em abril, com duas 
turbinas que produzem juntas 
649,9 megawatts.

Dilma destacou a importância 
da usina para a segurança energéti-
ca do país. “Com a usina, não leva-
mos só energia para o resto do país, 
mas fizemos com que empresas 
pudessem vir para cá porque não 
vai faltar energia. Queremos que 
essa usina se transforme em segu-
rança energética para o país”, afir-

mou. A presidente acrescentou que 
a usina é um orgulho pelos ganhos 
sociais e ambientais que produziu. 
“Belo Monte é um processo de de-
senvolvimento para o Brasil, princi-
palmente para a região Norte.”

Quando estiver concluída, em 
2019, será a maior usina totalmente 
nacional e a quarta maior do mun-
do, com potência instalada de 11,2 
mil MW, capaz de gerar energia 
para atender 60 milhões de pessoas 
em 17 estados.

A usina começou a gerar ener-
gia comercialmente no dia 20 de 
abril, com a entrada em operação 
da casa de força principal, no Sítio 
Belo Monte, que está gerando 611,1 

MW. Uma semana depois entrou 
em operação uma unidade gerado-
ra da casa de força complementar, 
situada no Sítio Pimental, com ge-
ração comercial de 38,8 MW. A ge-
ração comercial foi autorizada pelo 
Operador Nacional do Sistema Elé-
trico (ONS) e pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel).

De acordo com a Norte Ener-
gia, empresa responsável pela im-
plantação, construção, operação e 
manutenção da usina, o início da 
operação representa um atraso de 
20 dias na data prevista no contra-
to de concessão, que estabelecia a 
entrada em funcionamento para 
o dia 31 de março. Belo Monte foi 

leiloada em 2010, a um custo de R$ 
25,8 bilhões. 

Santarém - No início da tarde 
de ontem, a presidente participou 
da solenidade de entrega de 3.081 
unidades habitacionais do residen-
cial Salvação, do programa Minha 
Casa Minha Vida, em Santarém, no 
oeste do Pará. 

A cerimônia de entrega de mo-
radias ocorreu simultaneamente 
por transmissão ao vivo em mais 
quatro cidades brasileiras. De acor-
do com a Caixa, ao todo foram en-
tregues, 6.597 moradias nas quatro 
cidades. Dilma ressaltou a impor-
tância do Minha Casa Minha Vida 
para os brasileiros..

DILMA: INAUGURAÇÕES NO PARÁ
PRESIDENTE INAUGURA AS PRIMEIRAS UNIDADES GERADORAS DA USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE E ENTREGA MORADIAS

 Dilma: segurança energética
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Caixa Econômica Federal - DF - Brasília

Edital de  2º Leilão Público nº 1022/2016/CPA-BE
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado 
o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação 
em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes 
de Alienação Fiduciária, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão Público - 
Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados, no período de 09/05/2016 até 20/05/2016 em horário bancário, nas Agências 
da CAIXA situadas em no Estado do PARÁ, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE localizada à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro 
São Braz, Belém/PA e no escritório do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à Rodovia BR 316, 
km 18, nº 20, Bairro Almir Gabriel, Marituba/PA. O Edital estará disponível também a partir do dia 
09/05/2016 no endereço eletrônico www.caixa.gov.br, página habitação, procurar imóveis à 
venda, concorrências e leilões ou no endereço eletrônico www1.caixa.gov.br/Simov/índex.asp.

deverão dirigir-se às Agências da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. 
O Leilão realizar-se-á no dia 20/05/2016, às 11:00 horas (horário local), no auditório da CAIXA 
localizado à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, Belém/PA, na 
presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem no ato.

AVISO DE VENDA

Ministério da 
Fazenda

Concorrência Pública  nº 016 / 2016
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Alienar Bens Móveis 
e Imóveis – GILIE/BE, torna pública a anulação, por interesse da Administração, do seguinte 
item da Concorrência Pública n.º 016/2016: item: 27. Permanecem inalteradas as demais 
disposições previstas no Edital de Condições Básicas.

Gerente de Filial da GILIE/BE

AVISO DE ANULAÇÃO DE ITEM

Ministério da 
Fazenda

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE, torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o 
preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em 
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação 
Fiduciária, de propriedade da EMGEA, discriminados no Anexo II do Edital. O Edital de Leilão 
Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente Aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados, no período de 09/05/2016 até 20/05/2016 em horário bancário, nas 
Agências da CAIXA situadas no estado do Pará, na Gerência de Filial Alienar Bens Móveis e 
Imóveis - GILIE/BE localizada à Av. Governador José Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, 
Belém/PA e no escritório do Leiloeiro Sandro de Oliveira, situado à Rodovia BR 316, km 18, nº 20, 
Bairro Almir Gabriel, Marituba/PA. O Edital estará disponível também a partir do dia 09/05/2016 no 
endereço eletrônico www.caixa.gov.br, página habitação, procurar imóveis à venda, concorrências 
e leilões ou no endereço eletrônico http://www1.caixa.gov.br/Simov/index.asp Os interessados que 

da CAIXA, em tempo hábil para inteirar-se das condições gerais. O Leilão realizar-se-á no dia 
20/05/2016, às 11:30 horas (horário local), no auditório da CAIXA localizado à Av. Governador José 
Malcher, nº 2725, 1º andar, bairro São Braz, Belém/PA, na presença dos interessados ou seus 
procuradores que comparecerem no ato.

Gerente de Filial da GILIE/BE

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO Nº 1025/2016/CPA-BE

Ministério da 
Fazenda


