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Salvador, quarta-feira, 13 de outubro 2021

BAHIA

Garçom morre
após bater em
piquetes
irregulares
SETE DE ABRIL O garçom
Cristian dos Santos de Jesus,
26 anos, morreu anteontem
após a moto dele colidir com
um piquete colocado na pista
no bairro de Sete de Abril,
onde morava. Ele foi projetado contra um poste de iluminação pública depois que o
veículo bateu no objeto feito
de cimento, colocado de forma irregular para demarcar
uma vaga de estacionamento.
O acidente aconteceu no
dia 11 de setembro. Na hora,
Cristian estava sem capacete
e sofreu traumatismo craniano, deslocamento do fêmur,
lesão na coluna vertebral,
entre outras complicações.
Ele foi socorrido ao Hospital
Geral do Estado (HGE), onde
ficou internado até as 14h
dessa segunda-feira (11),
quando morreu.
O pai de Cristian, o eletricista de automóveis Sérgio
Ferreira de Jesus, 48, disse
que não sabe como o filho
colidiu a moto com um dos
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Todo
mundo sabe
que as pessoas
usam isso para
guardar vagas
ou impedir que
estacionem.
Perdi meu
único filho
Sérgio de Jesus
Eletricista e pai de Cristian dos Santos de
Jesus (foto), que morreu anteontem

piquetes colocados na pista,
em frente a um estabelecimento comercial.
“Ele estava sozinho e na
rua não havia ninguém”,
afirmou. Com o impacto,
Cristian foi lançado a uns
três metros e depois se chocou com um poste. Ele ficou
caído na pista a poucos metros da moto, arremessada
no meio-fio. “Era o meu
único filho. A dor é muito
grande e difícil de explicar”,
lamentou o pai, emocionado, durante a liberação do
corpo do rapaz, ontem.
Ele contou que a vítima tinha ido buscar uma caixa de
som em casa, para ficar com
os amigos. “Como estava no
bairro onde morava , ele saiu
sem o capacete, dizendo que
voltava rápido com a caixa
de som”, disse o pai.
Ainda segundo o eletricista, o acidente poderia ter sido evitado. “Não era para
aquele piquete estar ali. Todo mundo sabe que as pessoas usam isso para guardar
vagas ou impedir que estacionem em frente a uma loja
ou uma casa. Isso é hábito,
que custou a vida de meu filho”, declarou ele. Cristian
morava em Sete de Abril há
dois anos, onde dividia o
aluguel de um imóvel com
um amigo. A Polícia Civil foi
procurada, mas não deu informações sobre o caso.

Policial é baleado
e dois homens
são mortos
durante tiroteio
EM VALÉRIA Um policial civil
foi baleado e dois homens
foram mortos durante uma
troca de tiros na BR-324, na
altura do bairro de Valéria,
em Salvador, anteontem.
Segundo informações da Polícia Civil, os dois homens
eram suspeitos de roubos a
bancos.
Um deles é apontado como principal responsável
pelos diversos ataques a instituições financeiras, ocorridos este ano na Bahia.
De acordo com o diretor
do Draco, delegado José Bezerra Júnior, a dupla planejava outro ataque quando foi
interceptada. “Conforme as
investigações, eles estavam
articulando outra ação criminosa. Ainda não temos
detalhes sobre o alvo, mas
tudo está sendo apurado. As
equipes foram recebidas a
tiros. Houve confronto e os
dois foram socorridos para
uma unidade de saúde, mas
não resistiram”, afirmou.
O policial baleado passou
por atendimento médico e
não corre riscos. Ainda de
acordo com o delegado, o
grupo é investigado pela autoria de diversos ataques a
agências bancárias na Bahia,
entre eles os ocorridos em
Salvador, nos bairros de São
Caetano, Largo do Tanque,
Cajazeiras, Itapuã e Pirajá,
além do cofre de um posto
de combustíveis, em Simões
Filho, também anteontem.
“Essa liderança tinha um
papel relevante no planejamento das ações criminosas,
bem como na articulação de
crimes em outros estados. O
segundo envolvido é apontado como o explosivista do
grupo. Ele manuseava e instalava os artefatos. Com estes dois suspeitos alcançados, o grupo está desarticulado, uma vez que o terceiro
integrante de maior relevância encontra-se preso”, detalhou o delegado.
O Draco continua as buscas, com o objetivo de localizar e prender outros suspeitos
por crimes cometidos contra
instituições financeiras.

APREENSÃO

22 M³

de madeira nativa da
mata Atlântica foram
apreendidos no Km 812 da
BR-330, em Jitaúna, no
nordeste do estado, pela
Polícia Rodoviária Federal
(PRF). A carga estava
sendo transportada em
um caminhão, sem a
documentação exigida
para o caso. O veículo e a
madeira foram
recolhidos, e o motorista
responderá em liberdade

BARRA PODE GANHAR
CÂMERAS PARA
RECONHECIMENTO
SEGURANÇA Novas medidas
de segurança serão adotadas
na Barra, onde houve mais
um homicídio, no domingo
(10), em plena areia do Porto
da Barra. Quem garante é o
major Uildnei Carlos do Nascimento, que está há pouco
mais de um mês no comando
da 11ª Companhia de Polícia
Militar (Barra). “Existe a
possibilidade da instalação
de câmeras com reconhecimento facial em locais estratégicos, facilitando a identificação de elementos com dívidas com a Justiça, os quais
serão identificados e presos”,
adiantou o major, em resposta à repercussão de mais
um crime no bairro. A vítima
Uéslei Nielson tinha passagem por tráfico de drogas e
furto. Após ordenar a intensificação no policiamento e
de buscar a atuação do serviço de inteligência das polícias Civil e Militar, o major
afirmou que a PM continuará
o patrulhamento no local.

O policiamento
continua sendo
reforçado, através
das bases, das
viaturas em
patrulhamento e
abordagens
Uildnei Nascimento
Comandante da 11ª CIPM (Barra)
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