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Pregão Eletrônico n.º 044/2016
Sistema de Registro de Preços

OBJETO: Serviços de transporte rodoviário de cargas, modalidade viagens extras, por raio de destino e quilometragem, a partir da
origem, conforme especificações e condições constantes no Edital e seus anexos, com recebimento das propostas no endereço
www.licitacoes-e.com.br, Limite do acolhimento e abertura das propostas: 09h do dia 05/09/2016. Início da disputa de preços: às 13h do
dia 05/09/2016. O edital poderá ser obtido pelos interessados, através do endereço eletrônico, www.correios.com.br. Mais informações
pelo telefone/fax: (51) 3220 8988 e 3220 8729 ou pelo e-mail: licitacoes-rs@correios.com.br.
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G
aziantep — Ao menos 51
pessoas que participa-
vam de um casamento
no Sul da Turquia, per-

to da fronteira com a Síria, mor-
reram sábado em um atentado
cometido por um menino com
idade entre 12 e 14 anos, prova-
velmente um integrante do gru-
po Estado Islâmico (EI), afirmou
neste domingo o presidente tur-
co. “O atentado de Gaziantep é
obra de um camicase entre 12 e
14 anos, que se explodiu ou leva-
va explosivos detonados à dis-
tância”, declarou Recep Tayyip
Erdogan. Ele insistiu que o EI
está por trás da tragédia.

O ataque também deixou
uma centena de feridos. No local
foram encontrados pedaços de
um colete de explosivos, infor-
mou a promotoria, confirmando
a tese de um atentado suicida.
A noiva e o noivo sobreviveram
ao massacre. A noiva, Besna

Akdogan, ficou muito abalada e
desmaiou várias vezes. A agên-
cia Dogan afirma que o autor se
misturou aos convidados, entre
os quais muitos curdos, e deto-
nou a carga explosiva. As forças
de segurança procuram duas
pessoas que o acompanhavam e
que fugiram.

Testemunhas descreveram
uma cena de terror. “Havia tan-
tos mortos, uma dúzia de corpos
com cabeça, braço ou mão espa-
lhados pelo chão”, relatou um
homem. “Peças de ferro entra-

ram nos corpos de nossos paren-
tes”, disse outro.

Gaziantep tornou-se um pon-
to de passagem de muitos refu-
giados sírios que fogem da guer-
ra civil iniciada em 2011. Mas,
além dos refugiados e militantes
de oposição, a região é ocupada
por um número significativo de
extremistas e também por cur-
dos. Na Síria, as milícias curdas
enfrentam ferozmente o EI, e
são consideradas pelo Ocidente
como as mais eficazes na luta
contra os radicais islâmicos.
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Incêndioameaçaatração turística

Editora: Marina Gregolin

Neste domingo, desespero dos familiares era comovente

Los Angeles — Um incêndio ao
longo da Costa central da
Califórnia destruiu 48 estrutu-
ras e ameaçava mais casas nes-
te domingo, assim como Hearst
Castle, uma mansão construída
pelo empresário William Randol-
ph Hearst no início de 1900 e
uma atração turística popular
na região.

Mais de 10 mil bombeiros tra-
balham para conter seis gran-
des incêndios no Estado da
Califórnia, lutando com chamas
fortalecidas pela vegetação seca
após cinco anos de seca, pelos
ventos erráticos e altas tempera-

turas. Essas condições “costu-
mavam ser incomuns, mas cons-
tatamos que elas estão se tor-
nando normais”, disse Lynne
Tolmachoff, porta-voz do Depar-
tamento de Florestas e Proteção
contra Incêndios da Califórnia,
ou Cal Fire.

Cerca de 2,7 mil bombeiros lu-
tavam ontem para conter o fogo
perto do Hearst San Simeon Sta-
te Park, nos arredores de San
Luis Obispo. Ron Oatman, um
capitão dos bombeiros e porta-
voz da Cal Fire, disse que a
área não experimentava um
grande incêndio há mais de 60

anos. A vegetação seca, junta-
mente com o vento soprando em
todas as direções, levou o incên-
dio para fora das linhas de confi-
namento fixadas pelos bombei-
ros no sábado. “O combustível
nesta área não queimava há um
longo tempo”, completou.

Mas também houve boas notí-
cias no Sul do Estado, onde mui-
tos moradores puderam voltar
às suas casas no fim de semana
depois de os bombeiros controla-
rem o incêndio Blue Cut, que fe-
chou uma via comercial, impôs
a fuga de 82 mil pessoas e des-
truiu 105 casas e 200 anexos.


