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BARREIRAS Mais três áreas
de vegetação foram atingidas pelo fogo na região oeste
do estado: Baianópolis, São
Desidério e Santa Maria da
Vitória. Outros três municípios registram áreas atingidas pelo fogo: Barreiras, Luís
Eduardo e Morpará.
Mais bombeiros foram
deslocados para o oeste do
estado, mas o número é insuficiente para a quantidade
de focos.
Já no sudoeste, um incêndio atingiu ontem uma área
de proteção ambiental do
Parque Lagoa das Bateias,
em Vitória da Conquista. As
chamas começaram por volta das 12h, e o fogo ainda não
tinha sido controlado.
A causa das chamas será
investigada, mas uma das
hipóteses é que trata-se de
uma ação criminosa.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros, uma equipe foi
enviada para o local, junto
com dois carros-pipa, para
tentar controlar o incêndio,
que foi considerado de grande proporção.
Os bombeiros encontraram dificuldade para controlar as chamas porque
parte dos focos está em
plantas aquáticas que ficam
na lagoa do parque. Além
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Incêndio atinge também área de proteção ambiental em Conquista

Fogo se alastra em
mais três cidades
do oeste baiano
disso, como o local tem tempo seco e quente, as chamas
se espalharam rapidamente.
Uma equipe da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
também se deslocou até o
local e auxilia na situação.
Não há registro de feridos ou
casas da região que tenham

sido atingidas pelo fogo.
Incêndios continuam
também na Chapada Diamantina. Oito bombeiros,
além de voluntários, trabalham para controlar o fogo
na cidade de Lençóis, em
uma área de vegetação próxima a uma fazenda.

Outros 2 médicos têm os
nomes usados ilegalmente
CRUZ DAS ALMAS A Secretaria de Saúde de
Cruz das Almas, no Recôncavo baiano,
identificou mais dois casos de médicos que
nunca passaram pelas unidades do município, mas que constam em registros com nome e CRM deles em hospitais, como se tivessem trabalhado. Desta vez, os profissionais
que tiveram seus nomes usados são os médicos Cristiano Andrade Rocha e Bruno Almeida B. Machado.
A pasta voltou a afirmar que é possível que
exista uma quadrilha atuando na região.
“Diante da gravidade da situação, onde tudo
aponta para uma quadrilha que vinha atuando desde o ano passado, a Secretaria de Saúde já noticiou a atuação irregular dos ‘médicos’ à Polícia Civil, à Polícia Federal, ao Ministério Público Estadual e Federal, para que
procedam as investigações”, informou a secretaria, em nota.
A suposta quadrilha atuou não só em Cruz
das Almas, mas em vários municípios da região. Em pelo menos um dos casos, já se tem
a informação de que a pessoa que se fez passar por um profissional - que alega nunca ter
estado na cidade - atuou em São Gonçalo dos
Campos, Santo Antônio de Jesus, Muritiba,
Nilo Peçanha, Ubaíra, Amargosa, Laje e Jequiriçá. A Secretaria de Saúde de Cruz das
Almas informou que já adotou “medidas rigorosas” para admissão de qualquer profissional médico em suas unidades. O assunto
também é tratado pelos vereadores do município em uma Comissão Especial de Investigação (CEI).

MOTORISTA POR APLICATIVO É MORTO COM TIRO NA CABEÇA
FEDERAÇÃO Um motorista
por aplicativo foi baleado na
cabeça na noite de anteontem, no bairro da Federação.
Herbert Reis Solino, de 43
anos, foi atacado na Rua Pedro Gama, enquanto trabalhava. Ele foi baleado dentro
do carro, por volta das 20h.
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Segundo a polícia, testemunhas disseram que ele foi
vítima de uma tentativa de
roubo. Moradores contaram
à TV Bahia que, quando o
motorista chegou à rua, quatro pessoas o aguardavam,
mas ele não quis levar os
quatro, afirmando que por
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APREENSÃO

conta da pandemia a orientação é levar só três passageiros. Depois disso, os homens anunciaram um assalto. O motorista teria tentado
fugir, quando foi baleado.
Ele não resistiu ao ferimento.
O caso é investigado na 7ª
Delegacia (Rio Vermelho).
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quilos de maconha foram apreendidos, na tarde de
anteontem, com três homens, na ladeira do São
Francisco, imediações da avenida Jequitaia, no Comércio.
O flagrante ocorreu após policiais seguirem um veículo
que fazia manobras suspeitas na região.
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A Secretaria de
Saúde já
noticiou a
atuação
irregular à
Polícia
Civil, à
Polícia
Federal, e
ao
Ministério
Público
Estadual

Mû\ MÑ åÛ0ßßá0Øãá-***å3*á
ë`÷ý f U``óòsý bQ ûïU` **å-ã*ãå
0 bv¥³©¥ ±¯ ,v¥jËÇ¯¥Ë G «®J ¯Ë¥iËà ¨¨ËË±Ë .mÇ¥³Ë >>ùA÷>÷ùJ ±¥Ë >ïAù>A÷>÷ù Ý| >æã>>¨|D
0Ç¢¯yã ¨yËyËµÖ ±¯ ¯¯|Ë ËË ¯³¥¯y ±¯ t®¯| ®¥¯y©³¥| ±Ë ®«¥³vyvË vËG
¥¥Ë ¯ x¯¯±¯± vË¥¥Ë *vË ËË Ë b¯¯±Ë x|³Ë ± bv¥³©¥ ±¯ ,v¥jËÇ¯¥ËG«®D
x±¥yË ¯ Ë¯jJ ¯³yËG|¯  ¥¥à¥ 0%³¥Ë ± bv¥³©¥ã kkkDv¥jËÇ¯¥ËDÇËD«sDÇJ Ë¥| ¥G
Ëµp¯|  |¯y ±¯ ¥³¥yËµÖ Ë |¯±¯ ±Ë ¯¯¥yvË ±¯ ÷§ Ë ï§ ¯¥ËJ ¨à¥ >éã>> Ý| ù÷ã>>¨|J
pËµp¯|ã Q>ìóO õïìïGù>÷ïD ,v¥jËÇ¯¥Ë G «®D ùï ±¯ |¯y¯Ç ±¯ ÷>÷ùD
«*!^0 v®t^x* ^0û®x( x ¨!^r® G .¯|¥±¯y¯ ±Ë ¨0.xf

GESTÃO ENTREGA
REQUALIFICAÇÃO DA
RUA HENRIQUE DIAS
OBRA CONCLUÍDA A Rua
Henrique Dias, que conecta
a Praça Irmã Dulce até as
proximidades da Colina Sagrada, na Cidade Baixa, passou por uma requalificação
promovida pela prefeitura de
Salvador e agora integra o
projeto de tráfego ‘Zona 30’.
Foi construída uma rede
de drenagem com 730 metros de extensão, o que irá
melhorar o escoamento das
águas pluviais e evitar alagamentos. Além disso, a Seinfra entregou aproximadamente 1 km de meio-fio e 3
mil metros quadrados de
passeio em concreto, que
vão facilitar o deslocamento
de pedestres.
Já a via principal, com 750
metros de extensão, recebeu
cerca de 8 mil m² de asfalto. O
investimento total foi de quase R$ 6 milhões. “Está sendo
realizado um grande sonho
dos moradores. Agora a rua
está sinalizada e conta com
iluminação em LED. Essa
obra tem ainda um valor especial, pois resolve o problema de drenagem tanto desta
via como da Rua Biguá”, disse
o prefeito Bruno Reis.

