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Segurança 

Leonardo de França

Igor Santana/Costa Rica em Foco

Bombeiros foram acionados para retirar o corpo da vítima das ferragens; o motorista morreu antes do socorro 

Veículos terão de ser caracterizados da forma que prevê a ilustração anexa ao edital; a concorrência pública foi dividida pelo governo em quatro lotes 

Pregão para escolher locadora 
de viaturas acontece no dia 25 
Quantidade de veículos caiu para 250 e empresa terá de oferecer seguro

Nove homens, com 
idades ente 29 e 44 anos, 
foram presos anteontem 
(10) por exercitarem, ile-
galmente, a profissão de 
“cuidador de carros” na 
avenida Afonso Pena. Os 
suspeitos são acusados 
de perturbar a população 
e danificar os carros.

Segundo o boletim de 
ocorrência, os homens 
trabalham como “flaneli-
nhas” em frente à Igreja 
Nossa Senhora do Per-
pétuo Socorro e à facul-
dade Facsul. Eles esta-
riam incomodando os fre-
quentadores da igreja e da 
instituição de ensino, que 
denunciaram a atividade.

Maioria dos detidos tem 
passagens pela polícia 

Os homens foram abor-
dados pela Polícia Militar 
por volta das 19h e não 
tinham registro profis-
sional. Segundo o dele-
gado Messias Pires dos 
Santos Filho, a maioria 
dos suspeitos já tinha pas-
sagem pela polícia.

O caso foi registrado 
na Depac (Delegacia de 
Pronto Atendimento Co-
munitário) Centro e os 
suspeitos foram autuados 
por exercício ilegal de pro-
fissão e perturbação da 
tranquilidade. (Fernanda 
Nogueira, de O Estado 
Online)

Leandro Abreu

A SAD (Secretaria de 
Estado de Administração) 
relançou a concorrência pú-
blica para o aluguel de via-
turas da PM (Polícia Militar) 
e o resultado deve sair no dia 
25 de junho. Após uma aná-
lise solicitada pela própria 
corporação, o governo do 
Estado fez adendos ao edital 
original que prevê, a partir 
de agora, a locação de 250 
veículos e não 480. 

Entre as alterações, a mi-
nuta do contrato com a em-
presa vencedora da licitação 
passa a constar a obrigato-
riedade de um seguro para 
danos corporais com cober-
tura contra invalidez parcial, 
permanente e morte. “O valor 
das coberturas do seguro 

deverá ser de no mínimo R$ 
150 mil para danos corporais 
de terceiros, R$ 5 mil em caso 
de morte por passageiro e R$ 
5 mil em caso de invalidez 
por passageiro. (A empresa) 
fornecerá seguro com cober-
tura contra danos materiais 
– colisão, incêndio, roubo, 
furto, dentre outros. O valor 
da cobertura do seguro para 
danos materiais deverá ser 
no mínimo R$ 100 mil”, diz 
o adendo.

Já sobre a substituição 
imediata dos veículos “bai-
xados” - quando vão para 
oficina –, que deve ocorrer 
em 24h, o adendo obriga a 
empresa ter no mínimo um 
veículo reserva para cada 
dez locados. Outra obrigação 
do vencedor é realizar a 
entrega dessas viaturas em 

um prazo de 30 dias após a 
assinatura do contrato com 
o governo do Estado. 

Todos os veículos também 
devem ser emplacados em 
Mato Grosso do Sul. Caso o 
vencedor da concorrência, que 
será na modalidade pregão 
eletrônico para tomadas de 
preços, não possua viaturas 
com placas do Estado, terá um 
prazo de 30 dias para a trans-
ferência, sob pena de rescisão 
do contrato.

Outra grande mudança 
no edital é o número de 
veículos a serem alugados. 
Anteriormente, o Estado so-
licitava 480 viaturas. Agora, 
o adendo altera o pedido 
para 250 carros divididos 
em quatro lotes. O lote 1 
especifica 20 SUVs; o 2, dez 
pickups 4x4; o terceiro pede 

120 utilitários estilo pickups 
4x2; e o quarto solicita mais 
100 pickups 4x4.

Pregão foi suspenso por pedido da 
Polícia Militar no dia 18 de maio 

Em maio, na data prevista 
para a abertura das propostas 
e escolha da empresa vence-
dora, a concorrência foi sus-
pensa por recomendação da 
própria Polícia Militar, solici-
tando a revisão de algumas 
características dos carros so-
licitados no edital. Anterior-
mente, a licitação previa SUVs, 
caminhonetes e peruas.

A abertura das novas pro-
postas está prevista para às 
8h do dia 25 deste mês, com 
o endereço ainda a ser confir-
mado pela Central de Compras 
do governo do Estado.

Acidente Ilegais 

Homem morre ao bater Ecosport   
de frente com carreta na BR-262

‘Flanelinhas’ 
são presos pela 
PM na avenida 
Afonso Pena

O Estado Online 

Uma pessoa morreu na 
manhã desta quinta-feira na 
BR-262, em Terenos – a 23 km 
de Campo Grande -, ao colidir 
o veículo que conduzia em 
uma carreta. O acidente acon-
teceu no perímetro urbano de 
Terenos, próximo a terceira 
rotatória da cidade. O carro 
teria invadido a pista con-
trária, onde vinha a carreta 
carregada com cimento.

A vítima, que portava 
apenas um cartão bancário em 
nome de João da Silva, estava 
sozinha no veículo, conforme 
os primeiros dados levantados 
do Corpo de Bombeiros. Ele 
conduzia um veículo Ford 
Ecosport preto e ficou preso 
às ferragens. A idade aproxi-
mada dele é 55 anos. O Ecos-
port foi arrastado por vários 
metros pela carreta.

A PM (Polícia Militar) e o 
Samu (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência) de Terenos 
foram ao local, mas o óbito 
ocorreu antes da chegada do 
socorro. Uma equipe do Corpo 
de Bombeiros foi acionada para 
fazer o desencarceramento e 
a perícia técnica também foi 
chamada para levantar as pos-
síveis causas do acidente. 

O trânsito no local ficou 
lento. A PRF (Polícia Rodovi-
ária Federal) precisou ir até 
lá para fazer o controle do 
tráfego. (Nyelder Rodrigues)

Assassinado na Cidade de Deus foi presidiário 
Agnaldo João Schellemberg, 47, morto na noite 

de terça-feira (9), na favela Cidade de Deus - que 
fica no bairro Dom Antônio Barbosa, sul de Campo 
Grande -, ficou preso por aproximadamente 12 anos 
em passagens pelo Presídio de Segurança Máxima de 
Campo Grande e o semiaberto da Gameleira, também na 
Capital. Ele discutiu com a ex-companheira, moradora 
da comunidade, e acabou sendo linchado e esfaqueado 
por amigos e parentes da mulher. Segundo a Polícia 
Civil, Schellemberg, que também é conhecido como “MC 
Morte”, deu entrada no presídio no dia 10 de dezembro 
de 2003 e foi solto em 12 de fevereiro deste ano. Uma 
adolescente de 17 anos, um jovem de 22 anos e a 
própria ex-companheira, de 33 anos, são os suspeitos 
pelo crime. Até o momento, não há informações se 
alguém foi preso. (LA)

Carreta com combustível explode e 2 morrem 

Uma carreta Bitrem carregada com combustível explodiu 
ao bater em um caminhão-baú com carne, na noite de 
anteontem (10), na rodovia MS-306. Segundo o site Costa Rica 
em Foco, duas pessoas morreram. Os dois veículos foram 
incendiados, sendo necessário além do Corpo de Bombeiros, 
auxílio da brigada de incêndio da usina Cerradinho para 
conter as chamas. A colisão foi frontal. Curiosamente, uma 
bíblia que estava em um dos veículos não foi destruída na 
explosão. “O motorista do bitrem estava embriagado. Eu vi 
quando ele chegou a uma lanchonete a uns 2 km antes do 
local do acidente, pedindo bebida para o comerciante que 
não comercializada bebidas alcóolicas e negou a ele. Ele saiu 
irritado e pegou a estrada”, contou um caminhoneiro ao Costa 
Rica em Foco. (NR, de O Estado Online)

Passageiro rouba veículo de mototaxista
Um homem fingiu ser um passageiro para roubar um 

mototaxista na madrugada de ontem (11) no Jardim 
Mansur – região leste de Campo Grande. O suspeito 
levou o celular, dinheiro e a motocicleta da vítima. O 
mototaxista, um homem de 32 anos, estava trabalhando 
por volta da 1h e recebeu uma chamada para buscar 
um passageiro na avenida Gury Marques, próximo 
ao hotel Paris. Segundo o boletim de ocorrência, 
quando a vítima chegou ao local, o suposto passageiro 
pediu que o taxista parasse e anunciou o assalto. Ele 
exigiu que a vítima entregasse seus pertences e a 
motocicleta. Segundo o mototaxista, o homem falou 
para ele não olhar para trás e que abandonaria a 
motocicleta na próxima esquina. O suspeito fugiu pela 
avenida Eduardo Elias Zahran, mas não deixou a moto. 
Conforme a vítima, o homem não estava armado nem 
o ameaçou, mas a ação o intimidou e ele entregou seu 
dinheiro e celular. (FN, de O Estado Online)

GIro

Dupla é presa por tráfico no centro da Capital

Um homem, 20, foi preso na tarde de quarta-feira (10) 
depois de tentar roubar um carro no Jardim Santa Emilia – 
oeste de Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência, 
a mulher de 26 anos estava esperando um familiar na rua 
Alfredo Lisboa, quando foi abordada, por volta das 15h50. 
Ela viu um homem se aproximando, mas não desconfiou 
de nada. Ele pediu informação sobre endereço e a vítima 
respondeu que não sabia onde era. Nesse momento, o suspeito 
sacou uma arma e a ameaçou dizendo para sair do carro. 
Ela acionou a polícia, que foi até lá e localizou o veículo 
na região. Ao perceber a aproximação da Polícia Militar, o 
suspeito acelerou tentando fugir. A polícia seguiu o veículo, 
que durante a fuga acabou batendo no meio-fio. O homem 
ainda tentou fugir a pé, mas foi preso pelos policiais. (FN, de 
O Estado Online)

Governo do Estado/Divulgação 

Homem finge pedir informação para roubar

Um homem, 40, e uma mulher, 54, foram presos nesta 
quarta-feira (10) por tráfico de drogas na região central de 
Campo Grande. A polícia abordou o homem que vendia a 
droga e ele entregou a mulher, que fornecia e organizava 
um esquema de tráfico. Segundo o boletim de ocorrência, 
a Polícia Militar flagrou a dupla na esquina da rua Pedro 
Celestino com a rua 15 de Novembro. Com o homem, durante 
a revista, os policiais encontraram porções de cocaína, que 
pesaram 5,4 gramas e 1,3 gramas de maconha, além de R$ 
99,75 em moedas e notas e um celular, que não parava de 
tocar. As ligações eram todas de clientes, cobrando a entrega 
das drogas, em diversos pontos do centro da Capital. Durante 
a investigação, o suspeito confessou o tráfico e indicou uma 
segunda pessoa envolvida. Na avenida Mato Grosso, a polícia 
encontrou a mulher e, dentro do quarto indicado por ela, 
foram localizadas balanças de precisão,  cocaína e a quantia 
de R$ 1.050. (FN, de O Estado Online)


