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Salvador, quarta-feira, 4 de maio 2022

BAHIA

MPT investiga
se mortes
foram acidente
de trabalho
CRIANÇAS COREANAS O Ministério Público
do Trabalho (MPT) abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte de cinco
crianças em uma vala aberta para uma obra
no município baiano de Formosa do Rio Preto, oeste do estado. O objetivo do órgão é verificar as responsabilidades trabalhistas na
tragédia, que deixou cinco crianças, todas de
origem coreana, mortas. O fato ocorreu na
tarde da última sexta-feira (29), no povoado
de São Marcelo, a 40 km do centro da cidade.
O MPT vai solicitar informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Civil e do Departamento de
Polícia Técnica (DPT), que foram acionados e
estiveram no local. Além disso, poderão ser

Maior casa de
eventos
de Feira encerra
atividades
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O objetivo do
órgão é
verificar
as responsabilidades
trabalhistas na
tragédia,
que
vitimou 5
crianças

ALUGUEL Quem é de Feira de
Santana já foi a alguma celebração na Spazio, maior casa
de eventos da cidade. De localização privilegiada, em
uma das principais avenidas
do município, o espaço, de
1700 metros quadrados e capacidade para receber 800
pessoas, foi criado especialmente para a realização de

emitidos ofícios solicitando
perícia técnica dos auditores-fiscais do trabalho lotados na região.
Segundo a prefeitura de
Formosa do Rio Preto, duas
vítimas tinham 11 anos, outras duas tinham 7 e a mais
nova tinha 6. Elas brincavam quando foram atingidas
pela terra. O caso aconteceu
por volta das 12h, na fazenda
Paraíso, conhecida como a
“Vila dos Coreanos”, uma
comunidade formada por
imigrantes, da qual faziam
parte as crianças.
Segundo relato dos familiares às equipes de socorro,
as crianças saíram por volta
das 9h e demoraram a voltar. Por volta das 12h30, parentes saíram à procura e
encontraram os chinelos de
algumas delas próximo a um
buraco. O local estava sendo
escavado para implantação
de uma tubulação de água.
Apesar das recentes chucasamentos e aniversários. E
será assim até o dia 31 deste
mês, quando encerrará suas
atividades, de acordo com o
portal Alô Alô Bahia. A partir
de junho, um novo empreendimento ocupará o espaço.
Segundo o site Acorda Cidade, o ambiente onde a Spazio
funciona foi alugado e deve
receber mais uma unidade da

vas, a terra no local não estava muito molhada, mas,
segundo agentes do Samu, o
terreno estava se soltando
com facilidade. Eles acreditam que uma das crianças
caiu e as demais tentaram
socorrer, mas acabaram
caindo com o deslizamento
de terra.
Todas as crianças morreram por asfixia. A Polícia Civil expediu guias para fazer
perícia no local e remover os
corpos, que foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Barreiras
e enterrados no último domingo. Segundo a Polícia
Civil, o caso foi registrado
como morte acidental. Em
nota, a Prefeitura lamentou
o acidente. “Neste momento
de dor e consternação, a
prefeitura de Formosa do Rio
Preto se solidariza aos familiares e amigos das vítimas
rogando a Deus que dê força
e amparo a todos.”
franquia gaúcha de lanchonetes temáticas “Mundo
Animal”, que está em 12 estados e presente na Bahia
desde fevereiro do ano passado, quando abriu a primeira unidade em Salvador. Já o
espaço Tutti, que fica na lateral do Spazio, será destinado ao empresário e produtor
de eventos Will Bitencourt.

SALVADOR TERÁ
VOOS PARA CAMPO
GRANDE E CUIABÁ
JULHO E AGOSTO Pela primeira vez, o Aeroporto de
Salvador vai operar voos para todas as capitais da região
Centro-Oeste. Agora, além
dos voos regulares para Brasília (DF) e Goiânia (GO), a
capital terá viagens para
Cuiabá (MT) e Campo Grande (MS), semanalmente, entre 1º de julho e 6 de agosto.
Todos os novos voos serão
operados pela GOL Linhas
Aéreas. Serão 21 partidas de
Salvador para Brasília, 13 para Goiânia, além de três viagens sazonais para Cuiabá e
de uma para Campo Grande.

CERTIFICAÇÃO

95

instituições que atuam
com projetos sociais,
dedicados a crianças e
adolescentes, foram
certificadas pela prefeitura
de Salvador ontem. Isso dá
a garantia de que essas
entidades estão
preparadas e atendem a
critérios necessários para
atuar com o público
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