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Salvador, quarta-feira, 29 de setembro 2021

BAHIA

Criminosos
receberam
R$ 4 mil para
matar pediatra
DUPLA FOI PRESA A Polícia Civil da Bahia revelou que os envolvidos na morte do pediatra Júlio César de Queiroz Teixeira, 44 anos,
ocorrida na última quinta-feira (23) em
Barra, oeste baiano, receberam, cada um,
R$ 2 mil. O autor dos disparos foi preso anteontem, e o condutor da motocicleta utilizada no homicídio, na madrugada de ontem. A moto e o capacete utilizados no crime foram apreendidos. A dupla não teve a
identidade revelada.
Segundo o titular da Delegacia de Barra,
delegado Jenivaldo Rodrigues, a dupla foi
contratada para matar o médico. “Eles confessaram o crime e informaram que cada um
recebeu a quantia de R$ 2 mil para executar a
vítima”, informou o delegado.
De acordo com o coordenador da 14ª Coorpin/Irecê, delegado Ernandes Reis Santos
Júnior, o crime foi encomendado por um ho-

Combate aos
incêndios
continua em 13
cidades baianas
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Os dois
homens
confessaram
o crime e
informaram
que cada
um recebeu
a quantia de
R$ 2 mil
para
executar a
vítima. A
polícia
procura
agora o
mandante
da ação
Jenivaldo
Rodrigues
Delegado de Barra

OESTE E CHAPADA O combate aos incêndios florestais
continua em diversas regiões
da Bahia, principalmente no
oeste e na Chapada Diamantina, totalizando 13 cidades.
Agentes do Corpo de Bombeiros têm trabalhado diariamente para combater os
focos. Em Morpará, o incêndio foi extinto. Os aviões estão em Luís Eduardo Magalhães, Barreiras, Barra e Ui-

mem que seria companheiro
da mãe de um paciente.
“Conforme apurado nas investigações, o mandante do
homicídio alegou que a vítima teria cometido um suposto assédio a sua esposa e
por esse motivo determinou
a morte do médico”, detalhou. De acordo com a Polícia Civil, as equipes continuam realizando diligências
para localizar e prender o
mandante.
As prisões são resultado
do trabalho conjunto realizado por policiais da Delegacia Territorial do município de Barra e da Coordenadoria Regional de Polícia do
Interior (14ª Coorpin/Irecê),
com o apoio da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, do Departamento de Polícia do Interior
(Cati/Depin).
Júlio César de Queiroz Teixeira trabalhava em uma clínica particular da cidade de
Barra. Ele atendia uma
criança em seu consultório,
ao lado da esposa que é enfermeira, quando um ho-

mem invadiu o local, vestindo camisa comprida, calça
jeans e capacete de motociclista, e atirou várias vezes
contra o médico. Em seguida, o criminoso fugiu do local em uma moto.
Nas imagens gravadas por
câmeras da clínica, é possível ver a mãe e a criança
saindo da sala abraçadas e,
em seguida, a enfermeira.
Vários pacientes esperavam
do lado de fora e correram
após os disparos.
Uma das linhas de investigação da polícia é se o assassinato do pediatra estaria relacionado com uma denúncia de abuso contra menores, feita em 2016. Na época,
o médico alertou a uma família de um dos pacientes
que ele atendeu no município de Buritirama, no oeste
baiano, que a criança poderia estar sendo vítima de
abuso sexual. Ele foi ameaçado, mas não registrou
queixa. O fato foi relatado
para a polícia por um familiar do médico e está sendo
investigado.

baí. No total, 148 bombeiros
atuam nas cidades atingidas.
Segundo o governo estadual, a principal causa dos
incêndios é de origem humana (acidental ou proposital). Diariamente, a população tem sido alertada que
este não é um tempo apropriado para a limpeza de
pastagem com uso de fogo,
nem para queima de lixo e
outras atitudes que podem

colaborar com o surgimento
de incêndios. Os alertas
ocorrem em paralelo aos
combates.
“Estamos num período de
seca, umidade relativa do ar
baixa e muito vento. Dessa
forma, os acidentes oriundos
da manipulação indevida do
fogo podem ganhar proporções gigantescas”, explicou
o major Márcio Jansen, dos
bombeiros.
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VACINAÇÃO DE
SERVIDORES:
VOTAÇÃO É ADIADA
PROJETO DE LEI Deputados
baianos retiraram de pauta
ontem a votação do Projeto
de Lei nº 24.286/2021, que
institui a obrigatoriedade do
comprovante de vacinação
contra a covid-19 a todos os
servidores e agentes públicos
estaduais. O autor do projeto
é o deputado Fabrício Falcão
(PCdoB). A regra valeria para
membros do setor público.
Oposição e situação chegaram a um acordo para que o
projeto seja votado na próxima sessão, que acontece na
terça-feira que vem. Deputados da oposição alegaram que
a redação do projeto precisa
ser melhor explicada e que há
algumas brechas no projeto,
como não mencionar servidores de empresas públicas
ou membros como secretários de estado e o próprio governador. “Eu sou favorável à
vacinação, ao mérito do projeto, mas discordo da tramitação”, disse o deputado
Carlos Geílson (PSDB).
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vagas são oferecidas para
professor substituto na
Universidade Federal do
Recôncavo da Bahia (UFRB).
As inscrições estão abertas
ao custo de R$ 60. Oito
vagas são para o Centro de
Ciências da Saúde (CCS),
em Santo Antônio de Jesus.
Há vagas também em
Amargosa, Cruz das Almas,
Cachoeira, Feira de Santana
e Santo Amaro

APROVADO PROJETO
QUE COMBATE A
POBREZA MENSTRUAL
ASSEMBLEIA Foi aprovado
ontem o Projeto de Lei nº
24.107/2021, da deputada
estadual Olívia Santana, que
inclui na Política Estadual de
Saúde da Mulher um capítulo voltado para a conscientização e combate à pobreza
menstrual na Bahia.
Com a lei, as meninas e
mulheres baianas vão contar
com uma série de ações para
a promoção da saúde menstrual, entre elas o acesso gratuito a absorventes higiênicos nas escolas, unidades de
saúde e unidades prisionais
em todo o estado. “O projeto
traz à tona uma questão que
parte da população vivencia,
mas os poderes públicos não
se dão conta, que é a situação
de mulheres pobres que
menstruam e que, muitas
vezes, não têm recurso para
comprar um absorvente.
Nosso projeto inclui esse
item na política de saúde pública da mulher na Bahia”,
disse Olívia.

