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Duas crianças morrem esquecidas
em carro em Minas e São Paulo

PF confirma
que foto tirada
era do tema
de redação

Daniel Sobral / Estadão Conteúdo

FELIPE RESK E ALEX CAPELLA
Estadão Conteúdo, Belo
Horizonte

Duas crianças morreram depois de serem esquecidas pelos pais dentro do carro, na
quarta-feira, em Belo Horizonte e em São Bernardo do
Campo, no ABC paulista. Na
capital mineira, uma menina
de 2 anos foi encontrada morta, no início da noite, depois
de ter ficado por cerca de cinco horas trancada no interior
do veículo, no bairro Jaraguá,
na região da Pampulha. Segundo a polícia, a mãe saiu de
casa com a menina para levá-la ao berçário.
A mulher contou à polícia
que deixou o carro em um
estacionamento, perto do trabalho, como sempre faz. No
final do expediente, seguiu
para a creche, para buscar a
criança. Lá, foi informada de
que a menina não estava no
local. Só neste momento, afirmou a mulher, que tem 36
anos e é técnica em eletrônica, ela se deu conta de que
a filha tinha sido esquecida
dentro do carro. Ao voltar para o veículo, encontrou a
criança morta.
De acordo com a mulher, o
pai era quem levava a menina
diariamente para a escola. Ele
estava viajando na quarta-feira. O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu) foi
chamado por volta das 18h. A
equipe de urgência chegou ao
local 10 minutos depois, mas
a criança já estava morta. A
mãe foi encontrada em estado de choque. Segundo familiares, ela tem outros dois fi-

FOLHAPRESS
São Paulo

A Polícia Federal confirmou
ontem que a foto veiculada
pelo WhatsApp, aplicativo de
mensagens, horas antes da
aplicação do Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio)
2014, era realmente do tema
da redação.
O delegado regional de
Combate ao Crime Organizado da Superintendência da PF
no Piauí, Alexandre Uchôa,
afirmou que existe compatibilidade com a foto que um
estudante piauiense recebeu
horas antes da prova.

Compatibilidade

Corpo da menina de 2 anos e quatro meses foi sepultado no Parque Jardim da Colina, em São Bernardo do Campo

Em São
Bernardo do
Campo, pai
de criança foi
autuado por
homicídio
culposo, quando
não há intenção
de matar

lhos e uma rotina estressante,
que foi agravada pela viagem
do marido.

Outra criança

Em São Bernardo do Campo,
uma menina de 2 anos e 4
meses também morreu depois de ser esquecida pelo pai
dentro do carro, na tarde de
quarta-feira. O pai da criança,
o funcionário público Rodrigo Machado, foi autuado por
homicídio culposo, quando
não há intenção de matar, e
liberado após pagamento de

fiança de R$ 725.
Aos policiais, ele contou
que havia saído do trabalho
no horário de almoço para
buscar a filha na casa da avó
e, depois, deixá-la na escola.
No entanto, acabou esquecendo a criança no banco traseiro do carro, e foi direto para
o serviço.
Por volta das 18h, Machado
foi até a escola da menina para buscá-la. Segundo a Polícia
Civil, ao chegar lá, foi informado pelos funcionários de
que não havia deixado a filha

no colégio naquele dia. Só então teria se dado conta que
havia esquecido a criança no
carro. A Polícia Militar foi
acionada para socorrer a
criança, mas também neste
caso a menina foi encontrada
já morta. Em choque, o pai
teve de ser levado para o hospital. Na sexta-feira, Gabriel
Martins Alves de Oliveira, de
2 anos, foi deixado dentro do
carro de Cláudia Vidal da Silva, que faz transporte escolar
de forma irregular na zona
norte do Rio.

“Confirmamos que existe
compatibilidade da foto com
a prova de redação, mas não
sabemos quem tirou, de onde
partiu e como vazou. A polícia
está investigando as pessoas
que receberam. Somente no
final do processo teremos
mais informações sobre o caso”, disse Uchôa. Um candidato do Piauí procurou a PF
para informar que teria recebido uma foto com o tema
da redação pelo WhatsApp no
dia 9 de novembro.
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Houve apenas um acertador da Quina, que
vai receber R$ 566.101,58. A Quadra teve 87
ganhadores, com prêmio de R$ 4.647,79.
O Terno foi conquistado por 5.730
acertadores, que vão receber prêmio
no valor de R$ 100,81 cada um.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CREDENCIAMENTO Nº. 01/2015
Objeto: Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de recrutamento e seleção
de empregados efetivos.
Período de Credenciamento: 05/01/2015 a 04/01/2016
Retirada do Edital no Site da FIEB – www.fieb.org.br/ licitacoes
Mais informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 19/12/2014
Comissão de Credenciamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

NÚCLEO DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL
TJ-ADM-2014/31307
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços
técnicos especializados de apoio à fiscalização da obra de construção do novo
Fórum da Comarca de Barreiras, situado na rua Coronel Magnos, s/nº, na Comarca de Barreiras, com emissão de comunicados, relatórios e pareceres, medições
e outros de mesma natureza, demandados pela Administração do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia.
Conforme autorização proferida pelo Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, às fls. 119 do processo supramencionado, o Núcleo de Licitação
informa aos interessados a abertura da licitação a seguir:
Pregão Eletrônico nº 052/2014
Abertura das propostas: 09/01/2015 às 15:00 horas.
Início da sessão de disputa de preços: 09/01/2015 às 15:30 horas. (Horário de
Brasília).
O Edital em referência se encontra disponível nos endereços eletrônicos: www.tjba.jus.br: ícone: licitações – editais/publicações e www.licitacoes-e.com.br.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AVISODELICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº041/2014-SAEB/DETRAN-BA
Abertura: 09/01/2015 às 10:00h (horário local - Bahia) e 11:00 (horário de Brasília).
Objeto: Locação, montagem e desmontagem de estruturas para Base de Operação, Observatório de Vistoria de Trios e Comando Educativo do Detran para
o Carnaval 2015, conforme especificações constantes na Seção B e Anexo XI do
Edital e PCT. Família(s): 08.42 - site: licitacoes-e.com.br.
Os interessados poderão obter informações e/ou o Edital e seus anexos no endereço acima mencionado, de segunda a sexta-feira, das 08:30h às 17:30h ou
pelo endereço eletrônico www.comprasnet.ba.gov.br. Maiores esclarecimentos
através do telefax: ( 71 ) 3116-2290

Salvador, 18 de novembro de 2014.
Adolfo de Souza Ferri
Chefe do Núcleo de Licitação

DIAMANTES DO PARAGUAÇU S/A – PARADISA – EM LIQUIDAÇÃO
CNPJ Nº 14.312.086/0001-00 – NIRE Nº 29 3 0000 350 - 6 – COMPANHIA FECHADA
CONVOCAÇÃO – Assembleia Geral Extraordinária

Salvador - BA, 18/12/2014
José Renato Ferreira Santos - Pregoeiro Oficial.

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de Assembleia Geral Extraordinária, que se
realizará no dia 27/12/2014, às 09h, na sede social, situada na Av. 4ª do Centro Administrativo da
Bahia, n. 460, nesta Capital, com a seguinte Ordem do Dia: (i) autorização de doação dos valores
obtidos no leilão à CBPM. Gerôncio Ferreira Macedo, liquidante.

DETRAN

CBPM

Tudo que você vai ler, assistir,
ouvir, vestir e experimentar por aí,
você vê antes aqui.
2+. Todo dia no seu jornal A TARDE.

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL
CBPM

