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Sobe para sete número de crianças
mortas no incêndio da creche em MG
O total de mortos na tragédia, agora, é de nove: sete crianças, uma professora e o vigia da creche, que provocou o incêndio ao atear fogo em tudo

B

elo Horionte - Subiu
para sete o número de
crianças mortas no incêndio da creche em Janaúba, região norte de Minas.
Segundo informações do
Corpo de Bombeiros, Cecília Davina Gonçalves Dias
e Yasmin Medeiros Salvino,
ambas de 4 anos, faleceram
na tarde desta sexta-feira,
dia 6, no hospital em que estavam internadas em Montes
Claros, também na região
norte do Estado. O total de
mortos na tragédia, agora, é
de nove. Sete crianças, uma
professora e o vigia, que pro-

FERIDOS
Os bombeiros elevaram
para 43 o total de
feridos, porque muitas
vítimas voltaram ao
hospital por ter inalado
muita fumaça
vocou o incêndio.
Ontem, três crianças
atingidas pelo fogo e levadas para o Hospital de
Pronto Socorro João XXIII,

em Belo Horizonte, foram
transferidas para o Hospital
Municipal Odilon Behrens,
também na capital.
A assessoria do pronto-socorro, referência em
queimados, não informou
se a ida para outro local de
tratamento ocorreu por melhora no quadro clínico dos
pacientes. Os bombeiros
elevaram para 43 o total de
feridos, conta feita antes do
falecimento de Cecília. Conforme a corporação, houve
mais procura por atendimento médico em Janaúba durante a madrugada.

CRECHE SEM ALVARÁ
Inaugurada no ano 2000,
a creche municipal Gente
Inocente, onde cinco crianças e uma professora morreram queimadas, não tinha
extintor, sistema anti-fogo
e nem alvará do Corpo de
Bombeiros.
“Para ele (o prefeito), estava tudo ok, porque já vinha
de outras gestões”, afirmou
coronel Primo Lara de Almeida, do Corpo de Bombeiros. “Infelizmente, no Brasil,
só depois que acontece o
fato é que vai correr atrás”,
desabafou.
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Familiares se desesperam com situação das vítimas queimadas

Queimadura das vias aéreas é o ‘Eu vou dar picolé para vocês’, disse
maior risco em vítimas do fogo o vigia antes de acender o fósforo
Belo Horizonte - Em visita ao Hospital João 23, em
Belo Horizonte, o presidente
da Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica, Luciano
Chaves, afirmou que a maior
preocupação dos médicos
em relação às vítimas de incêndio em creche de Janaúba
(MG) é com a queimadura
de vias respiratórias. “As
queimaduras, além do comprometimento da superfície
corporal, tem a gravidade do
comprometimento pulmonar. A inalação da fumaça
prejudica o prognóstico de
saúde das crianças”, disse.
Segundo ele, o comprometimento das vias aéreas
tem potencial mais grave.
Três crianças que tiveram
queimaduras nas vias aéreas
foram transferidas na manhã
desta sexta do hospital João
23 para o hospital Odilon
Behrens, ambos em BH.
Chaves informou que o
banco de peles da Santa Casa
de Porto Alegre tem peles
suficientes para 15 crianças
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As crianças inalaram muita fumaça e isso prolonga tratamento
e que o material já está bloqueado para ser usado nas
vítimas de Janaúba. A sociedade também ofereceu equipe médica de emergência
para reforçar o atendimento
no João 23, que é referência
para o tratamento de queimaduras na América Latina.
O hospital também recebeu doação de 20 caixas de
curativos de biocelulose para
queimaduras. Cada caixa
contém 12 películas de 16 cm

por 21 cm, quantidade que
pode atender as 10 pessoas
internadas no hospital - 8 são
crianças. Segundo a enfermeira Ludmila Ramalho, a
empresa responsável pela fabricação dos curativos, chamados de Nexfill, ofereceu a
doação ao hospital, que aceitou prontamente. Os curativos são finos como folha de
seda, são transparentes e de
uso único, não é preciso trocá-lo constantemente.

Belo Horizonte - O incêndio que matou cinco
crianças e uma professora na
Creche Municipal Criança
Inocente, em Janaúba, norte
de Minas, ocorreu no meio
da festa do Dia das Crianças, antecipada por causa do
feriado na semana que vem.
Com uma mochila nas costas
e um pote azul nas mãos, o
vigilante Damião Soares da
Silva, de 50 anos, entrou no
salão, fechou a porta e atraiu
a atenção das crianças. “Eu
vou dar picolé para vocês.”
Silva atirou álcool nos
alunos e no próprio corpo,
depois ateou fogo. Segundo
as investigações, o ato foi
premeditado e ocorreu no
aniversário de três anos da
morte do pai do vigilante.
No momento do atentado,
apenas as crianças do berçário não participavam da festa. A dinâmica do crime foi
relatada por testemunhas à
Polícia Civil.
De acordo com o delegado Renato Nunes Henriques,
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Damião da Silva começou a demonstrar transtornos em 2014
chefe do Departamento da
Polícia Civil de Montes
Claros, responsável pela região, Silva, de fato, fabricava picolé em casa. Por isso,
ele comprava etanol, usado
como insumo na produção e
guardava em casa (misturado
com água, o álcool mantém a
temperatura mais baixa).
“A investigação, agora, é
para traçar o perfil psicológico dele”, afirmou o delegado.
“Ele começou a demonstrar

transtornos em 2014, quando foi ao Ministério Público
denunciar que a mãe estava
envenenando a comida dele
mas era mentira.” Para vizinhos da creche, o vigilante
parecia uma pessoa normal.
“Ele não mostrava isso para
a sociedade.”
Ao longo da semana, familiares relataram que Silva
repetiu, ora que daria um
presente a eles, ora que iria
morrer.
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A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora,

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na
central da operadora, alguns telefones fixos da localidade de Macucos tiveram seu
funcionamento prejudicado no dia 29/09/2017 das 17h49 às 19h48. Assim que houve
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado
foi recuperado.

alguns telefones fixos da localidade de Pongaí tiveram seu funcionamento prejudicado
no dia 02/10/2017 das 10h35 às 11h05. Assim que houve a interrupção, enviamos
equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento de infraestrutura na central
da operadora, alguns telefones fixos da localidade de São Luiz do Guaricanga tiveram
seu funcionamento prejudicado no dia 03/10/2017 das 03h20 às 07h14. Após o
retorno da energia elétrica no local o equipamento danificado foi recuperado.

