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VIOLÊNCIA A vítima foi atacada no momento em que atendia um paciente em
seu consultório e foi morta porque tinha pouco dinheiro em sua conta bancária

Bandidos ateiam fogo e
matam dentista após assalto

FOLHAPRESS
São Paulo

Uma quadrilha ateou fogo e
matou uma dentista durante
um assalto a um consultório
no início da tarde de ontem
em São Bernardo do Campo,
no ABC paulista (Grande São
Paulo).
A vítima teve seu corpo incendiado por álcool depois de
os assaltantes conseguirem
sacar somente R$ 30 de sua
conta bancária. Ela morreu no
local do crime.
Segundo a Polícia Militar, a
dentista Cinthya Magaly
Moutinho de Souza, 46, estava atendendo um paciente
no seu consultório, na Rua Copacabana, Jardim Anchieta,
quando um homem chegou e
disse que precisava de um
atendimento de emergência.
Em seguida, um comparsa dele também entrou no local e
anunciou o assalto. Eles encontraram um cartão bancário na bolsa dela e pediram a
senha para fazer saques.
Das três ou quatro pessoas
integrantes do grupo, de acordo com a Polícia Militar, parte
ficou no consultório e parte
saiu para fazer o saque. O grupo voltou do caixa eletrônico
com R$ 30 sacados da conta da
dentista e pediu mais dinheiro, sob ameaça de que colocaria fogo na mulher. Como a
dentista insistiu que não tinha mais dinheiro, um dos
bandidos jogou álcool nela e
ateou fogo.
"Eles cometeram o crime
porque só tinha R$ 30 “na conta bancária [da vítima]”, disse
o delegado Roberto Bueno de
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Menezes, do 2º DP, que cuida
da investigação. Uma vizinha
ouviu os gritos de Cinthya e
chamou os bombeiros. “Ela
gritou por socorro e eu vi a
fumaça”, disse Lindaci de Oliveira, 54.
O paciente que estava em
consulta na hora do crime disse à polícia que foi vendado e
teve pertences roubados, como relógio e celular.

Aliança

Os bandidos também levaram uma aliança da dentista
e R$ 20. A testemunha afirmou que a dentista disse à
dupla que a conta não tinha
dinheiro, mas os bandidos insistiram e ao menos um deles

tentou fazer saques em um
caixa eletrônico de uma loja
de conveniência de um posto
de combustíveis na região.
Segundo a Polícia Civil,
houve um aumento de latrocínios no ABC paulista.
Uma pessoa que estava próxima ao local do crime relatou ter visto os suspeitos fugirem em um Audi A3 preto
com os vidros filmados. Ela
disse que o carro parou na
contramão da rua onde fica o
consultório, quando três pessoas entraram no veículo e
saíram rapidamente.
A dentista morava no mesmo imóvel do consultório
desde 2003, com os pais e
uma irmã de 42 anos.

Viriato G. de Souza (E), pai da dentista Cinthya Magaly
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Latrocínios crescem 81,8% em SP
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AGÊNCIA ESTADO
São Paulo

Os roubos seguidos de morte
(latrocínios) cresceram 81,8%
na capital no primeiro trimestre, em relação ao mesmo
período do ano passado. Trata-se do crime mais assustador entre todos os listados nas
estatísticas, por vitimar aleatoriamente pessoas que morrem por estarem no lugar errado na hora errada. Foram
40 casos nos três primeiros
meses do ano - 10 no mês de
março. No Estado, o aumento
foi de 18,8%, somando 101 casos nos primeiros três meses
deste ano. Desses, três ocorreram em São Bernardo do
Campo.
Para o coronel José Vicente
da Silva, ex-secretário Nacional de Segurança Pública, o
latrocínio é um tipo de crime
que merece uma investigação
mais aprofundada. Ocorre
em quantidade relativamente pequena, se comparado aos
roubos, por exemplo. Pode registrar altas e quedas abrup-

tas, sem que haja muita lógica
para explicar a tendência das
mudanças.
Em São Paulo, nos dois primeiros meses do ano, houve
15 casos, caindo para 10 em
março. No ano passado, o mínimo foi 6 e o máximo 16 . “É
preciso, acima de tudo, fazer
investigações profundas em
cima das ocorrências passadas, para identificar atuação
de quadrilhas, perfil de criminosos, entre outros traços
que permitam prender os au-

Nos dois
primeiros
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tores do crime.”
O coronel relata que esteve
em Londres em um momento
em que a polícia se concentrava em quatro criminosos
violentos, considerados os
mais perigosos, que deveriam ser retirados prioritariamente de circulação. “Tirar o
criminoso violento da rua, cujo perfil ameaça a vida da população, é algo que só pode
ser feito depois de análise sobre o perfil do crime.”

Patrimônio

Os crimes contra o patrimônio também registraram alta
generalizada no primeiro trimestre deste ano. Na capital,
aumentou o total de roubos
(2%), roubo de veículo (3,6%),
Furtos (5,6%) e furtos de veículos (3,3%). Exceção foram os
casos de roubo de carga
(-5,2%) e roubo a banco
(-25,8%). Não parece ser à toa,
mas essas duas modalidades
de crimes contra o patrimô-

nio são justamente aquelas
em que as empresas atacadas
e suas associações mais investem recursos em segurança. A mesma tendência se repetiu no Estado.
No trimestre, cresceu o total de roubo (1,3%), roubo de
veículo (5,1%), furto (4,4%) e
furto de veículo (2,5%). Houve
redução nos casos de roubo a
banco (-24,6%) e roubo de carga (-4,4%). Trânsito.
Mais uma vez, os dados de
homicídios dolosos por acidente de trânsito provocaram
os resultados mais positivos
para a SSP-SP, que vem conseguindo manter a redução
de vítimas em acidentes de
carros.
Na capital, a redução de
mortes por acidente de trânsito alcança 24%. Foram 127
vítimas no primeiro trimestre. A diminuição no Estado
foi de 14,3%. Comparada ao
trimestre anterior, foram salvas 149 vidas.
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AGÊNCIA O GLOBO
Rio

A polícia já identificou o homem acusado de ter estuprado uma adolescente de 14
anos na Praia do Leblon e pretende prendê-lo nas próximas horas. O estupro aconteceu no dia 16 de abril, por
volta das 17h quando a vítima,
voltava para casa, no Vidigal,
com a amiga e passava próximo ao canal da Rua Visconde de Albuquerque, Leblon.
O homem, que estava armado com uma faca, abordou
a jovem e a estuprou enquanto ameaçava a amiga, que foi
obrigada a observar a agressão. Depois da agressão, as
meninas conseguiram chamar a mãe da vítima e, no dia
seguinte à agressão, foram à
delegacia.
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Até o fechamento desta edição, a Caixa
Economica Federal ainda não havia colocado
em seu Site o rateio, com o número de
acertadores e os respectivos prêmios, do sorteio
do concurso da Quina realizado ontem no
Auditório da Caixa, em São Paulo - SP.

CURTAS
Roqueiro Serguei
está internado,
O roqueiro Serguei, 80, está
internado no Hospital Nossa
Senhora Nazareth, em Bacaxá, distrito da cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro.
Segundo informações dos
funcionários do hospital, o
músico está bem, mas deve
permanecer em observação.
Serguei deu entrada na manhã de ontem, com dispneia
(dificuldade para respirar).

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL - SEDIR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

ATO AVISO DE PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2013

TEX A CAR situada na Av. Luiz Viana Filho, 250, Av. II, Conjunto SEPLAN - CAB comunica aos interessados que fará realizar o Pregão Eletrônico nº 04/2013 para aquisição de Tratores Agrícolas com Implementos, em 10/05/2013 às 15h, horário de Brasília.
Salvador, 25 de abril de 2013.
##ASS Luiz Carlos Barbosa Costa
## Presidente da CPL- CAR
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO REGIONAL - SEDIR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL – CAR

ATO AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2013
TEX A CAR situada na Av. Luiz Viana Filho, 250, Av. II, Conjunto SEPLAN - CAB comunica aos
interessados que fará realizar o Pregão Presencial nº 04/2013 para Contratação de Empresa, para
apoio logístico, visando a promoção de treze feiras de agricultura familiar, em 09/05/2013 às 15:h00
horário de Brasília.
Salvador, 25 de abril de 2013.
ASS Maria Goretti Gomes Santos
Pregoeira da CPL- CAR

CAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE SINDICAL DE BASE DOS
EMPREGADOS DA EMPRESA INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA FONTE S/A.
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO RAMO QUÍMICO / PETROLEIRO DO ESTADO DA
BAHIA, entidade sindical de primeiro grau, CNPJ: 03.912.059/0001-44, sito à Rua Marujos do Brasil,
n.º 20 – Tororó – Salvador – Bahia, neste ato representado por seu diretor abaixo assinado, vem
convocar os trabalhadores empregados da empresa INDÚSTRIAS REUNIDAS RAYMUNDO DA
FONTE S/A, situada na Rua Mauritânia, 195 – Granjas Rurais Presidente Vargas – Pirajá - Salvador
– Bahia, para eleição do representante sindical de base dos empregados da cogitada empresa, para
promover entendimento direto com a empregadora garantido. O prazo de inscrição dos candidatos
será entre os dias 02 e 03 de maio de 2013. Os pedidos de inscrição deverão ser encaminhados à
secretaria do sindicato laboral no endereço acima, nos horários das 8:00 h às 12:00 h e das 14:00
h às 18:00 h, podendo ser encaminhado também, através do e-mail: secretaria@sind.org.br ou
diretamente na sub sede do Sindicato na cidade de Camaçari. O pleito será realizado entre os dias
06, 07 e 08 de maio de 2013, das 7:00 h às 16:00 h, cujo processo eleitoral ocorrerá no refeitório
da cogitada empresa, ou nos locais que apresentarem maior concentração de trabalhadores. A
apuração acontecerá logo após o encerramento do referido pleito, no mesmo local de votação.
Salvador, 25 de abril de 2013
JOSÉ BOMFIM XAVIER DA HORA
Diretoria Colegiada

PUBLICAÇÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA Nº. 085/2013
Objeto: Cessão de uso de espaço, com remuneração, para exploração comercial de
restaurante, cantina e bar nas dependências da Unidade SESI - Valença.
Abertura: 14/05/2013 às 09h.
Retirada do Edital no site: www.fieb.org.br/licitacoes
Maiores informações através do e-mail: suprimentos@fieb.org.br
Salvador, 26/04/2013
Comissão

A Empresa TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA - EPP, situada nesta capital, notifica e
intima para comparecer as suas dependências em caráter de urgência, a Empresa TAMY
SERVIÇOS MEDICOS DE SALVADOR LTDA - EPP, através da Dra. MARIÂNGELA
MARTINS CARNEIRO DA ROCHA - CRM/BA 6.934, para dar continuidade á contrato
de prestação de serviços firmado entre as pessoas jurídicas citadas nessa intimação, em
plena vigência e sem motivo algum para a suspensão injustificada.

