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BELÉM, QUINTA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2016

 norte-americana Jamie Gilt, 
conhecida no Estado da Flóri-
da (EUA) pelo ativismo a favor 

das armas para defesa pessoal, foi 
atingida por um tiro acidental dis-
parado por seu filho de quatro anos 
na cidade de Jacksonville, anteon-
tem. A mulher de 31 anos sobrevi-
veu e está em condição estável.

Segundo a polícia, o garoto 
encontrou uma arma calibre 45, 
registrada no nome da mãe, no 
banco de trás do carro e disparou. 
A bala atravessou o banco do mo-
torista e atingiu Gilt, que estava 
dirigindo. A polícia trata o caso 
como acidente.

O menino, que não se feriu, ficou 
com familiares após a mãe ser leva-
da ao hospital. A mulher não sofreu 
nenhuma acusação, mas a polícia 
investigará sua responsabilidade. 
Na Flórida, deixar uma arma car-
regada ao alcance de uma criança é 
considerado uma infração.

A americana defendia enfatica-
mente as armas em suas redes so-
ciais, onde aparece em uma foto se-

gurando o filho em uma mão e um 
rifle na outra. Em uma discussão 
sobre o uso de armas como meio 
de defesa pessoal, na segunda-feira 
passada, ela escreveu: “Até meu fi-
lho de quatro anos fica empolgado 
em um tiro ao alvo com uma calibre 
22”. “Meu direito de proteger meu 
filho com minha arma é maior que 
seu medo da minha arma”, postou 

Gilt em fevereiro.
Apesar de estar em condição 

estável, Jamie não foi perdoada 
pela internet. Vários memes em 
sua página do Facebook (onde ela 
posta conteúdos contra o governo 
de Barack Obama e pelas armas) 
ironizaram fotos suas e de seu � -
lho, apontando suposta hipocri-
sia da mulher.

GAROTO DE APENAS 4 ANOS ENCONTROU A ARMA NO BANCO DE CARRO

A

ATIVISTA PRÓ-ARMAS É
BALEADA PELO FILHO

 Gilt foi atingida por um tiro acidental disparado por seu fi lho
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Concorrência Pública nº 010 / 2016
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da GILIE/BE, torna público aos interessados 
que, na qualidade de Prestadora de Serviços e na forma da outorga que lhe foi conferida, 
venderá, pela melhor oferta, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel(is) de 
propriedade da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, discriminados no Anexo II do Edital. 
O Edital de Concorrência Pública - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente 
Aviso de Venda, estará à disposição dos interessados de 11/03/2016 a 09/04/2016, em horário 
bancário, na(s) Agências situada(s) no (a) nos estados do Pará e Amazonas, na página da CAIXA 
no endereço http://www.caixa.gov.br/; na GILIE/BE, situada no (a) Av. Gov. José Malcher, 2725 
– São Braz – Belém/PA e na Representação de Filial Alienar Bens Móveis e Imóveis – RELIE/
MN, situada no(a) Rua Ramos Ferreira, 596 - 1º andar – Centro – Manaus/AM. Para habilitar-se 
à Concorrência, o interessado deverá efetuar depósito a título de caução de valor correspondente 
a 5% do valor de avaliação descrito para cada imóvel no Anexo II do Edital. As propostas (modelo 
CAIXA), acompanhadas dos respectivos comprovantes da caução, deverão ser entregues, em 
envelope lacrado,na GILIE/BE, situada na no (a) Av. Gov. José Malcher, 2725 - 1º andar – São 
Braz – Belém/PA, na Agência Batista Campos, situada na Av. Padre Eutíquio, 2021 – Batista 
Campos, Belém/PA, na Agência Círio, situada na Av. Presidente Vargas, 744 – Campina, Belém/
PA, na Agência São Braz, situada na Av. Gov. José Malcher, 2723 – São Braz, Belém/PA, na 
Agência Ver-o-Peso, situada na Av. Presidente Vargas, 121 – Campina, Belém/PA, na Agência 
Ananindeua, situada na BR 316, Km 9, 1500 – Centro, Ananindeua/PA; na Agência Castanheira,
situada na BR 316, Km 3, Coqueiro, Ananindeua/PA; na Agência Bragança, situada na Praça 
Marechal Deodoro, 157 – Centro, Bragança/PA e na Agência Paragominas, situada na Rua 
Fernando Guilhon, 115 – Centro, Paragominas/PA, no (a) Representação de Filial Alienar Bens 
Móveis e Imóveis – RELIE/MN, situada no(a) Rua Ramos Ferreira, 596 - 1º andar – Centro – 
Manaus/AM; na Agência Amazonas Shopping, situada na Av. Djalma Batista, 482 – Loja 125 A/B 
- Chapada, Manaus/AM, na Agência Parque Dez, situada na Rua Comercio, 288 – Conj. Castelo 
Branco – Parque 10 de Novembro, Manaus/AM, na Agência Praça 14, situada na Rua Leonardo 
Malcher, 1862– Centro, Manaus/AM, na Agência Raiz, situada na Av. Silves, 366 – Raiz, Manaus/
AM, na Agência Teatro Amazonas, situada na Rua José Clemente, 420 – Centro, Manaus/AM, na 
Agência Vitória Régia, situada na Rua Barroso,101 – Centro - Manaus/AM, na Agência Itacoatiara,
situada na Av Torquarto Tapajós, 520 – Centro, Itacoatiara/AM e na Agência Parintins, situada na 
Rua Benjamim da Silva, 1874 – Centro, Parintins/AM, do dia 11/04/2016 até o dia 15/04/2016, no 
horário bancário. A abertura dos envelopes será efetuada a partir das 13 horas, do dia 27/04/2016,
no (a) GILIE/BE, na presença dos interessados ou seus procuradores que comparecerem ao ato. 

27/04/2016, nos mesmos locais 
de divulgação do Edital de Condições Básicas. Qualquer recurso sobre os atos e decisões da 
Comissão, relativos à concorrência deverá ser apresentado, por escrito, no prazo de 5 dias úteis, a 
GILIE/BE e RELIE/MN
que não acudirem interessados, a CAIXA, a seu exclusivo critério, levará os imóveis à Venda 
Direta a partir das 12 horas, do dia 05/05/2016. Outras informações nos telefones (91) 3211-2007
- (92) 3133-4024/3133-4025

Gerente de Filial da GILIE/BE

AVISO DE VENDA

Ministério da 
Fazenda


