CORREIO
Salvador, quarta-feira, 13 de abril de 2011

o corpo de Wellington até 23
de abril, ele será enterrado como
indigente.
Segundo
A.S.O., provavelmente nenhum familiar vai até o IML
porque ninguém quer ser alvo
de ataque. “Ele manchou a
imagem da família. A família
sabe que aquele ato foi monstruoso”. A.S.O. disse que a família está sofrendo e com medo. “Hoje, estamos com a vida
acabada. Sinto medo, mas tenho muito mais medo pela
minha mãe. Morei em Realengo, conheço alguns pais daquelas crianças”, lamentou.
COLUMBINE Em solidariedade às vítimas do massacre
do Realengo, estudantes de
uma escola em Littleton, cidade americana onde ocorreu o
massacre de Columbine em
1999, escreveram mensagens
para os alunos da Tasso da Silveira. Os estudantes americanos contaram com a ajuda das
colegas brasileiras Cecília e
Paloma, que ensinaram palavras em português para rechear o cartaz que será entregue às vítimas da tragédia.
“Quando olharem o cartaz
eles vão saber que outras pessoas no mundo sabem o que
está acontecendo e que não
estão sozinhos. A gente sente
alguma coisa por eles”, explicou uma das brasileiras. Uma
das sobreviventes do massacre de Columbine, Crystal
Muller, também mandou um
recado. “Vocês não estão sós.
Há pessoas que estão rezando
por vocês e que os acompanham por todo o mundo”.

Bravura rendeu promoção aos policiais militares
FABIO MOTTA/AE

Os três policiais militares
que entraram na Escola
Tasso da Silveira, em Realengo, e interromperam a
chacina de quinta-feira foram promovidos por bravura, ontem, no Quartel-General da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Um
dos policiais atirou em
Wellington de Oliveira, que
já havia baleado dezenas de
alunos, e impediu que o
atirador continuasse o
massacre. O terceiro-sargento Marcio Alves foi promovido a segundo-sargento, enquanto os cabos Denilson Francisco de Paula e
Edinei Feliciano da Silva
tornaram-se terceiros-sargentos.
Alves lembrou as 12 crianças mortas e as que ficaram
feridas no tiroteio. “Eu
preferia que as crianças estivessem vivas e eu não estivesse recebendo essa homenagem. Vou continuar
meu trabalho nas ruas, que
já venho fazendo há 18
anos. Vou continuar me

Michel Temer, presidente em exercício, ao lado do sargento Alves

dedicando 100% a essa
profissão”. Segundo o sargento, antes do massacre
na escola, havia pelo menos seis anos que ele não
disparava sua arma em
serviço. “Nesse tempo, só
atirei em treinamento”,
afirmou Alves, que já era
terceiro-sargento há quatro anos. Edinei Feliciano já
está na polícia há 12 anos, e
Denilson Francisco há 9. O
comandante da Polícia Mi-

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO AMPARO
CNPJ N: 13.809.405/0001-17

AVISO DE TOMADA DE PREÇO 005/2011

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO
PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DIGITAL DE DIDADANIA E SEDE DO POLO DE EDUCAÇÃO -II NO POVOADO DE BOA HORA, MUNICÍPIO
DE RIBEIRA DO AMPARO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGIMIRIM
CNPJ N: 13.634.969/0001-66

REPUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇÃO
E PREGÃO PRESENCIAL

Tomada de Preço 002/11 Execução de Obras e Serviços de Calçamento a Paralelepípedo.
02/05/201109:00; Pregão Presencial 017/11 Realização de Limpeza Pública no Município
29/04/2011 08:30; Pregão Presencial 018/11 Aquisição de Materiais de Construção, por lote
29/04/2011 11:00; Pregão Presencial 019/11 Aquisição de Medicamentos e material penso, por
item (SRP) 29/04/2011 14:30; Carta Convite 007/11 Construção do Calçadão Av. 13 de maio
e Passarela na Ponte 26/04/2011 09:00 edital e anexos poderão ser adquiridos, na Sede da
Prefeitura, das 08:00 às 13:00 horas ou no fone 73 32892140 - licitação.itagimirim@hotmail.com

Ele manchou
a imagem da
família. A
família sabe
que aquele
ato foi
monstruoso
A.S.O., sobrinho de Wellington
de Oliveira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUDOS
CNPJ N: 13.343.967/0001-18

TOMADA DE PREÇOS 001/2011

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canudos/BA, torna púbica,
para conhecimento dos interessados, a abertura da licitação, Tomada de Preços n.º 001/2011,
com vista a contratação de empresa para execução de obra de recuperação de estradas vicinais, no Município de Canudos do Programa PRODESA, objeto do Contrato de Repasse n.º
300965-15/2009 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, que se realizará no dia 02/05/2011, às 10:00 horas, na sede da Prefeitura, situado na Praça da Matriz, s/n.º
- Centro. Cópias do Edital e seus anexos estão disponíveis das 08:00 às 12:00h, de 2ª s. às 6ª s.
feiras. Canudos/BA, 13 de abril de 2011. Jadson Mendes Valença Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAÍRA
CNPJ N: 13.670.021/0001-66

PREGÃO PRESENCIAL 003/2011

O Município de Abaíra - Bahia, através do seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos
interessados, que será realizada a seguinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011.
Objeto: Aquisição de dois veículos, tipo passeio, e um minibus, ano e modelo 2011 para atender
as necessidades das Secretarias de Educação e Saúde, do município de Abaíra/Ba. Abertura
no dia 27/04/2011, as 09:00 horas. Os interessados poderão obter o Edital na Prefeitura Municipal de Abaíra localizada à Praça João Hipólito Rodrigues, s/n, Centro - Abaíra-Ba. das 8:00 às
13:00 hs. Abaíra, 13 de abril de 2011. Cassius Marcelo Pinto da Silva - Pregoeiro.

litar do Rio, coronel Mário
Duarte, disse que os policiais demonstraram coragem, profissionalismo e
serenidade. Ele citou o livro sagrado do islamismo,
o Corão, como uma forma
de afastar as deduções de
que Wellington tenha cometido os assassinatos depois
de se tornar muçulmano.
Segundo o coronel, o Corão
traz mensagens de tolerância e de amor às crianças.
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Google terá
que passar
informações
Ontem, o Tribunal de
Justiça do Rio de Janeiro
autorizou a quebra de sigilo
eletrônico de Wellington de
Oliveira. Em sua decisão, a
juíza Alessandra de Araújo
Bilac, da 42ª Vara Criminal,
obriga o Google do Brasil a
repassar para a Delegacia de
Repressão aos Crimes de
Informática (DRCI) os dados
sobre o criminoso. A medida
foi adotada para ajudar a
polícia a rastrear possíveis
trocas de e-mails do
assassino através de contas
no serviço gratuito
disponibilizado pelo Google,
bem como contatos em redes
sociais, como o Orkut.
O conteúdo do servidor da
empresa onde Wellington
trabalhava como auxiliar
administrativo também foi
copiado para análise. Os
peritos já começaram a
analisar os e-mails, após a
quebra do sigilo. Segundo a
polícia, apenas nomes que
tenham a ver com o contexto
do crime serão investigados.

POLÍTICA AMBIENTAL
A Copener Florestal Ltda., produtora de eucalipto de alta
qualidade, está comprometida com a melhoria contínua
da eficácia do seu sistema integrado de gestão.
Neste sentido, buscamos adotar as melhores práticas
relacionadas a qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, considerando as necessidades dos nossos
clientes, acionistas, colaboradores, fornecedores e da
sociedade.
Nossas ações são orientadas para:
• Conscientizar e capacitar nossos colaboradores;
• Promover um ambiente de trabalho seguro e saudável;
• Cumprir as exigências contratuais, a legislação de saúde e segurança, os Requisitos Legais aplicáveis e outros
que se relacionem aos aspectos ambientais, processos
e produtos;
• Gerenciar os processos e seus respectivos aspectos e
impactos ambientais, principalmente aqueles relacionados a geração de resíduos sólidos, Efluentes Líquidos e
emissões atmosféricas, com foco na prevenção da poluição;
• Compartilhar com a sociedade o desenvolvimento de
programas de conservação e manejo sustentável dos recursos naturais;
• Fortalecer os processos internos e externos de comunicação.
A DIREÇÃO

COPENER

FLORESTAL LTDA.

