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Guardadora de carros morre após
ser baleada na frente dos filhos
LAURO DE FREITAS A guardadora de carros Priscila
Santana Dias, 29 anos, foi
morta a tiros, anteontem à
noite, na frente dos filhos
adolescentes, no centro de
Lauro de Freitas, na Região
Metropolitana de Salvador
(RMS). O crime aconteceu
por volta das 21h10, na Praça
Amarília Tiago, em frente à
lanchonete Subway.
De acordo com moradores
da região, Priscila foi morta
por um homem que estava
em um carro modelo HB20,
de cor branca. Ela chegou a
ser socorrida por policiais da
52ª CIPM (Lauro de Freitas) e
levada ao Hospital Menandro
de Faria, mas não resistiu.
Pessoas que estavam no
local, e preferiram não se
identificar, relataram que,
além de trabalhar como
guardadora de carros, a mulher também repassava drogas a mando de uma facção
da região.
A polícia investiga tam-

bém se o homicídio tem alguma relação com outro crime que aconteceu no dia 1º
de janeiro, a 500 metros de
onde Priscila foi morta. Por
volta das 17h, um homem
que também estava em uma
HB20 branca invadiu um
churrasco e atirou contra
quatro adolescentes - entre
eles, havia uma garota grávida de quatro meses. “Atiraram em inocentes e a mesma facção que ela pertencia
resolveu punir matando
ela”, contou um morador.
A vítima tinha passagem
pela polícia por pequenos
furtos e crime contra o patrimônio.

Ela olhava
carros, mas
também usava o
ponto para repassar
drogas Morador
Que preferiu não se identificar

IRMÃOS SÃO MORTOS EM BORRACHARIA
BARROS REIS Dois irmãos
foram mortos a tiros, no final
da manhã de ontem, na Avenida Barros Reis, em Salvador. Identificados como Geferson de Almeida Oliveira,
37 anos, e Dijevã de Almeida
Oliveira, 33, eles foram atacados em frente à borracharia de propriedade deles por
uma dupla em um carro. Os
criminosos fugiram.
Os dois morreram no local. Segundo testemunhas,
os atiradores não chegaram a

PELO INTERIOR
Jucuruçu Condenado a 11 anos
de prisão por estupro, o
ex-secretário de administração
da cidade entre 2009 e 2012
Alexsandro Souza Sena, 38
anos, foi espancado por companheiros de cela no Conjunto
Penal de Teixeira de Freitas. O
vídeo do espancamento circulou em redes sociais e foi
gravado em dezembro pelos
próprios colegas de cela que se
revezaram nas agressões. A
Seap informou que o espancamento está sendo apurado.
Ibititá O aposentado Ademir
Marques de Souza, 67 anos,
morreu na madrugada de
domingo (6), após receber uma
forte descarga elétrica, na
cidade de Ibititá, no Centro-Norte do estado. Ademir
estava na Festa de Reis promovida pelo município, no
povoado de Canoão, quando
encostou em uma escada que
fazia parte do estúdio de transmissão da rádio Líder, de Irecê.
Em nota, a emissora informou
que aguarda o resultado da
perícia e que tem dado suporte
às investigações.
Com informações do correio24horas.com.br

descer do veículo.
Geferson e Dijevã moravam na região. Vizinhos não
quiseram comentar as circunstâncias do crime. Em
anonimato, um morador
afirmou que o pai das vítimas foi assassinado há cerca
de cinco meses, no mesmo
local, em circunstâncias parecidas. A autoria e a motivação do crime serão investigadas pelo Departamento
de Homicídios e Proteção à
Pessoa (DHPP).
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Suspeitos armados invadem
shopping e roubam celulares
OUSADIA Homens armados
invadiram as Lojas Americanas do Shopping Bela Vista,
em Salvador, para roubar
celulares pouco depois das
10h de ontem. A loja fica no
primeiro piso.
Testemunhas ouvidas pelo
CORREIO relataram que seis
ladrões chegaram em três
motos e pararam em frente
ao centro de compras.
Três deles, ainda segundo
testemunhas, invadiram a
loja e renderam pelo menos
dez funcionários, entre eles
a gerente. “Eles entraram
tranquilamente, chegaram
perto dos funcionários e exibiram as armas que estavam
nas cinturas. Tudo muito
discreto. Os clientes sequer
perceberam o que estava
acontecendo”, afirmou uma
testemunha, que preferiu
não se identificar.
Agentes da 11ª Delegacia
(Tancredo Neves) estiveram
no local após a Central de
Polícia receber a ligação de
um refém. A ação durou cerca de cinco minutos.
“Foi tudo muito rápido. Os
caras que ficaram do lado de
fora esperaram e, depois,
saíram todos em fuga. Os
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homens renderam
funcionários das
Lojas Americanas e
os trancaram em
uma sala

funcionários estavam trancafiados e um deles usou o
celular para chamar a polícia. Só que, quando os policiais chegaram, os bandidos
já tinham fugido”, completou a testemunha.
Em nota, a Polícia Militar
informou que a 1ª Companhia Independente
(CIPM/Pernambués) foi informada pelo Cicom que
houve um roubo dentro de
uma loja de departamento
do shopping, por volta das
10h30, e que os bandidos fugiram em duas motos.
“As guarnições realizaram diligências na região,
mas nenhum suspeito foi
localizado”, afirmou a PM,
destacando que, dentro do
estabelecimento, a segurança é feita de forma privada.
O Shopping Bela Vista se
manifestou também através de nota oficial e informou que celulares foram
furtados. “Em uma ação
rápida, sem que os clientes
percebessem, os suspeitos
saíram da loja com as mercadorias. A segurança do
empreendimento foi acionada após a chegada da po-

lícia e está dando todo suporte e colaborando com as
investigações”, destacou o
shopping.
O CORREIO procurou as
Lojas Americanas, mas não
houve nenhum posicionamento. Apesar do assalto, a
loja seguiu em funcionamento normal. O caso será
investigado pela 11ª Delegacia (Tancredo Neves).
Em novembro passado,
quatro homens armados
renderam os seguranças de
um carro-forte estacionado
no Salvador Shopping. A
ação foi impedida pelos próprios seguranças. Os criminosos atiraram antes de deixar o local em um veículo
Sandero branco. Ninguém
ficou ferido.
Três dias antes, no mesmo shopping, um homem
furtou o celular de um
cliente, que estava se dirigindo ao estacionamento,
após o fechamento do centro de compras. Um segundo cliente, que se identificou como policial, seguiu o
homem até a saída. Na área
externa, efetuou dois disparos contra o assaltante,
que fugiu.

Eles entraram tranquilos,
chegaram perto dos funcionários
e exibiram as armas que estavam
nas cinturas. Os clientes nem
perceberam Testemunha
Que preferiu não se identificar
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