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MAPA DA VIOLÊNCIA Apresentação de estudos ao Congresso é uma tentativa de barrar a redução da maioridade penal

Cerca de 10,3 adolescentes morrem por dia
FOLHAPRESS E
ESTADÃO CONTEÚDO
Brasília

Cerca de 10,3 jovens entre 16
e 17 anos são assassinados
por dia no Brasil. É a maior
proporção de mortes por homicídios entre crianças e
adolescentes no país, segundo dados do novo Mapa da
Violência.
O estudo, que abrange dados de 2013, os últimos disponíveis, será apresentado
em audiência ao Senado como forma de tentar conter o
avanço nas discussões da
maioridade penal.
Naquele ano, 3.749 jovens
de 16 e 17 anos morreram
vítimas de homicídios – causa que já representa 46% das
mortes nesse grupo, conforme a Folha de S.Paulo antecipou no início de junho.
Em comparação com a população, o número repre-

senta a ocorrência de 54 homicídios de jovens nessa faixa etária a cada 100 mil habitantes. Um crescimento
de 3% em relação a 2012 e de
38% em uma década, segundo o estudo.
"Isso mostra que a nossa
preocupação não seria ter
que botar meninos na cadeia,
mas sim como proteger esses
adolescentes”, diz o autor do
estudo, o sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, da Flacso (Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais).
Em 2012, 3.627 jovens dessa
faixa etária foram assassinados. Os dados foram tabulados com base no sistema de
registro de mortalidade do
Ministério da Saúde.
Ao todo, 15 estados tiveram
aumento na taxa de mortalidade por homicídios deste
grupo entre 2012 e 2013 - a
maior variação foi no Mara-

nhão, onde esse índice passou de 21 para 39 homicídios
a cada 100 mil habitantes.
Já a maior taxa é registrada em Alagoas, com 147
jovens de 16 e 17 anos assassinados a cada 100 mil
habitantes, seguido do Espírito Santo e Ceará.
Em geral, a maior parte
das vítimas é do sexo masculino, negro e de baixa escolaridade. Em 82% dos ca-

Brasil ocupa o
3º lugar em um
ranking de
homicídio de
jovens de 15 a
19 anos

sos, o principal instrumento
usado nos homicídios foi a
arma de fogo.

Outros países
O estudo também compara a
situação brasileira em relação aos demais países, com
base em dados dos anos
2010 a 2013 desses locais.
Hoje, o Brasil ocupa o 3º lugar em um ranking de homicídio de jovens de 15 a 19
anos, atrás apenas do México e El Salvador. Os dados,
que englobam 85 países, são
da OMS (Organização Mundial de Saúde).
O novo Mapa da Violência
deve se juntar a ao menos
outro cinco estudos apresentados pelo governo ao
Congresso nos últimos dois
meses na tentativa de barrar
a redução da maioridade penal. A faixa etária de 16 e 17
anos é a mais atingida pelo

projeto, que passa por votação no plenário da Câmara
hoje. Para Waiselfisz, a redução na maioridade penal
de 18 para 16 anos pode levar
ao aumento da violência.
“Evidências mostram que
o índice de reincidência no
sistema socioeducativo é de
30%. No sistema prisional,
sobe para 70%. O menino vai
sair mais delinquente do
que entrou”, afirma.
Waiselfisz aponta a redução da maioridade penal como fator capaz de “duplicar
ou triplicar” o crescimento
donúmerode homicídiosde
jovens no País.
Caso a proposta de redução da maioridade seja aprovada no Congresso, jovens
desta faixa etária serão tratados como adultos quando
cometerem determinados
tipos de crime.
“Todas as prisões estão do-
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RIO DE JANEIRO

Lei proíbe porte de facas
após ataque a ciclistas
FOLHAPRESS
Rio de Janeiro

O governador do Rio, Luiz
Fernando Pezão (PMDB),
sancionou a lei que proíbe o
porte de armas brancas em
todo o território fluminense. A lei vale desde ontem.
Quem for flagrado com facas, punhais ou “artefato cortante ou perfurante” com lâminas maiores do que 10 cm
e sem justificativa pode receber multa de até R$ 24 mil.
A lei, aprovada na Assembleia
Legislativa do Rio, abre exceçõesparaquemestivercom
os objetos na embalagem original, com nota fiscal, transportados em bolsas, malas e
sacolas ou para profissionais
que usam artefatos cortantes
em seu trabalho.
Quem não tiver justificativa para portar o objeto pode receber multa de R$ 2.400
a R$ 24 mil. A Polícia Civil
será responsável pela autuação e por definir o valor.

Nordeste
"As políticas públicas são tímidas, totalmente insuficientes”, avalia o pesquisador. “Fiquei apavorado por
nunca ter visto esta quantidade (de homicídios). Não
estamos prestando atenção
às demandas dos jovens”,
afirma. O Nordeste é a região
do Brasil com maior número
de homicídios de jovens de
16 e 17 anos. Na região, morrem 73,3 adolescentes a cada
100 mil.

Escalada dos
assaltos com uso
de facas assusta
ciclistas no Rio

quando foi abordado por
duas pessoas em frente ao
centro náutico do Botafogo.
Ele foi esfaqueado no abdômen e no braço e morreu horas depois. Os bandidos fugiram com a bicicleta.

Autor do
projeto diz que
a lei visa
diminuir
crimes que
ganharam
visibilidade
após a morte de
médico
Autor do projeto, o deputado Geraldo Pudim (PR) diz
que a lei visa diminuir crimes com facas - que ganharam visibilidade após a morte do médico Jaime Gold, esfaqueado em maio na lagoa
Rodrigo de Freitas.
Para especialistas, porém,
ela tem pouca eficácia.
Ontem, a Justiça conde-

minadas pelo crime. Para sobreviver, o jovem vai aderir
a uma das organizações criminosas e sai pós-graduado
em criminalidade. Com nossos níveis de violência e a
diminuição da idade penal,
seremos o primeiro do mundo. Não vai precisar construir presídios, mas necrotérios”, diz Waiselfisz

Reviravolta

nou dois adolescentes, de 16
anos, a até três anos de internação por participação
na morte de Gold.
Um terceiro apreendido
foi absolvido. A decisão não
seguiu pedido do Ministério
Público, que semana passada solicitou a condenação de
apenas um dos menores.
O processo corre em se-

gredo de Justiça.

Crime
O médico Jaime Gold foi assassinado em maio deste
ano na Lagoa Rodrigo de
Freitas, na zona sul. De acordo com a juíza Michelle de
Gouvêa Pestana Sampaio, da
Vara da Infância e Juventude
do Rio, os dois jovens de-

verão cumprir medidas socioeducativas e internação
por até três anos.
Neste período, eles permanecerão sob os cuidados do
Degase (Departamento Geral
de Ações Socioeducativas). O
assassinato de Gold, 57, ganhou repercussão internacional. Ele estava de bicicleta
na pista de lazer da lagoa

Em depoimento dado em junho pelos três adolescentes
apreendidos sob suspeita de
esfaquear e matar Gold, um
dos jovens - o primeiro - foi
inocentado. Inicialmente
apontado como suspeito, o
menor - o único apreendido
pela polícia - não participou
do crime, disseram os outros
dois jovens que se entregaram. Um deles havia até incriminado o adolescente,
mas mudou a versão durante audiência.
A apreensão do terceiro
menor provocou uma reviravolta no caso, que já havia
sido dado como encerrado
pela Divisão de Homicídios
da Polícia Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
NÚCLEO DE LICITAÇÃO
AVISO DE REPOSIÇÃO DE PRAZO - TJ-ADM-2014/41988
OBJETO: Contratação de empresa da área de Tecnologia de Informação para execução de
serviços especializados e continuados de desenvolvimento e manutenção de sistemas,
adotando metodologias indicadas pelo Tribunal de Justiça e as melhores práticas expressas
no modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) nível 3, ou seu equivalente MPS.BR
(Melhoria de Processos do Software Brasileiro) nível C, para atendimento às demandas
administrativas, judiciais e extrajudiciais do Poder Judiciário do Estado da Bahia, pelo
período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado a critério do CONTRATANTE.
O Núcleo de Licitação informa aos interessados a abertura da licitação a seguir:
Pregão Eletrônico nº 032/2015
Abertura das propostas: 15/07/2015 às 09:00 horas. Início da sessão de disputa de
preços: 15/07/2015 às 09:30 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. Salvador, 29 de junho
de 2015. Adolfo de Souza Ferri Chefe do Núcleo de Licitação

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO – SEDUR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA
BAHIA – CONDER

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - COPEL, avisa aos interessados que fará
realizar licitação na MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS / MENOR PREÇO, abaixo
discriminada:
Nº
018/15

PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
A empresa REISTAR INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA, CNPJ.05.949.989/0002-89,
torna publico que está requerendo à Secretaria de
Desenvolvimento Urbano –SEDUR , da Prefeitura
Municipal de Camaçari/Bahia, a Licença Ambiental
de OPERAÇÃO cujo objetivo é a MONTAGEM DE
APERELHOS ELETRO-ELETRONICOS, localizada
na Rua B Quadra D Lote 4 Poloplast –
Camaçari-Bahia.
Valdir Scoriza Lopes
Gerente Financeiro

Abertura Hora
OBJETO
21.07.2015 09:30 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE VIA EM CBUQ, NO MUNICÍPIO DE
JUAZEIRO – BAHIA.

O Edital, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada, estará à disposição dos
interessados na Sede da CONDER, sito Av. Edgard Santos nº 936 – Narandiba
– Salvador – BA, a partir do dia 03.07.2015, das 13:30 às 17:30 horas. Salvador - BA, 29 de junho de 2015. Maria Helena de Oliveira Weber - Presidente da
Comissão Permanente de Licitação.

CONDER

POLÍTICA AMBIENTAL
A REISTAR INDÚSTRIA E COMERCIO DE ELETRÔNICOS LTDA, na busca da melhoria contínua das ações
voltadas para o meio ambiente, assegura que está
comprometida em:
Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo
o meio ambiente através da prevenção da poluição,
administrando os impactos ambientais de forma a
torná-los compatíveis com a preservação das
condições necessárias à vida;
Atender à legislação ambiental vigente aplicável e
demais requisitos subscritos pela organização;
Promover a melhoria contínua em meio ambiente
através de sistema de gestão estruturado que controla
e avalia as atividades, produtos e serviços, bem como
estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;
Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas
informações sobre seu desempenho em meio ambiente;
Praticar a reciclagem e o reuso das águas do processo
produtivo, contribuindo com a redução dos impactos
ambientais através do uso racional dos recursos naturais;
Promover a conscientização e o envolvimento de seus
colaboradores, para que atuem de forma responsável e
ambientalmente correta;
A DIREÇÃO

