24h

6

|

CORREIO
Salvador, sexta-feira, 12 de fevereiro 2016

BAHIA

Quadrilha invade ônibus e executa adolescente Pedreiro preso
FEDERAÇÃO Um adolescente
de 17 anos, identificado como
Brendo, foi executado dentro
de um ônibus da linha Engenho Velho da Federação-Nazaré, no final da tarde de ontem, no Engenho Velho da
Federação. A vítima estava
sentada na parte da frente do
coletivo, nas cadeiras preferenciais. O ônibus seguia pela
Rua Apolinário Santana, com
cerca de dez passageiros,
quando parou em um ponto
perto do posto Shell. Nesse
momento, por volta das
17h20, quatro homens em
duas motos chegaram e dois
deles subiram no coletivo. Um
dos suspeitos procurou pelo
adolescente e, quando já ia
saindo do ônibus, identificou
o rapaz e chamou um comparsa, que atirou diversas vezes na vítima. Não houve outros feridos. Os suspeitos fugiram no sentido do fim de linha do Engenho Velho da Federação. A família da vítima
disse que não tinha notícias
de Brendo há cerca de dois
meses. Sabiam apenas que ele
estava morando em Cosme de
Farias. Um dos irmãos do
adolescente não soube dizer o
que ele fazia no Engenho Velho da Federação. Os rodoviários que estavam no ônibus na
hora do crime contaram aos
policiais que o adolescente
entrou no coletivo correndo.
Alguns metros depois, quando o ônibus voltou a fazer

ALMIRO LOPES

(O rapaz)
entrou em um
ônibus para se
esconder, mas
foi alcançado e
morto a tiros
Nota da Polícia
Militar
Relato divulgado ontem pela assessoria da
PM sobre o assassinato do jovem de 17 anos

Ônibus da linha Engenho Velho-Nazaré, onde a vítima foi assassinada

uma parada - no ponto que fica na entrada do bairro - um
homem entrou no coletivo. O
suspeito subiu pela porta da
frente e não disse nada, mas
parecia estar procurando por
alguém. Do lado de fora, do
outro lado da pista, três suspeitos aguardavam em duas
motocicletas. Brendo percebeu a ação e tentou se esconder. Segundo o relato dos rodoviários, ele virou o rosto e
inclinou o corpo, para evitar a
identificação. O bandido já
havia desistido e estava descendo as escadas do coletivo,
quando percebeu o pé da vítima. “Ele já estava indo embora quando viu o pé do cara e aí

voltou”, contou um dos rodoviários. Segundo os relatos, ao
identificar Brendo, o bandido
teria gritado para os homens
que estavam do lado de fora:
“Ele está aqui”. Um dos três
suspeitos desceu da motocicleta, também subiu no coletivo e atirou contra o adolescente. A PM confirmou parte
dos relatos, em nota, afirmando que “um homem não
identificado foi perseguido
por mais quatro indivíduos
armados no Engenho Velho
da Federação. O fugitivo entrou em um ônibus para tentar se esconder, foi alcançado
e executado dentro do coletivo”, informou a nota. Poli-

ciais militares da 41ª Companhia Independente de Polícia
Militar (CIPM/Federação) e
da Rondesp isolaram o ônibus. Até o início da noite de
ontem, o corpo aguardava por
remoção. O caso será investigado pelo Departamento de
Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Por conta do homicídio, alguns motoristas de
coletivos desistiram de entrar
no bairro até a noite de ontem. O diretor de imprensa do
Sindicato dos Rodoviários,
Daniel Mota, disse que o local
é um dos “pontos críticos” da
cidade. Em junho passado,
um grupo ateou fogo em um
coletivo na mesma rua do crime de ontem. A ação foi uma
retaliação à morte de Railan
Rosalino Braga, 18, morto pela Rondesp.
GIL SANTOS E CAROL NEVES
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por revelar
rotina de vítima
a assassinos
SERVIDOR MORTO O pedreiro
André Martins Ribeiro, 22
anos, foi preso anteontem,
em Governador Valadares
(MG), acusado de passar informações sobre a rotina e a
condição financeira do servidor público Terence Henrique
da Silva, 45, que foi sequestrado, torturado e morto por
quatro adolescentes no último sábado. Os quatro foram
presos na segunda-feira, em
Mucuri, no Extremo-Sul
baiano. “Ele (André) trabalhou na reforma da casa da
vítima como pedreiro e sempre fazia pequenos reparos na
casa do servidor”, disse o delegado Bernardo Salles. Ele
explicou ainda que André já
havia, inclusive, ficado com a
chave da casa da vítima, para
realizar uma reforma. Segundo a polícia, André, que foi
preso em casa, morava no
mesmo bairro dos adolescentes e iria receber uma parte
do dinheiro do veículo da vítima que o grupo pretendia
vender na Bahia pelo valor de
R$ 15 mil. “Ele também queria ficar com a televisão da
vítima”, contou o delegado.
A Polícia Civil chegou até
André após ouvir os adolescentes.

Mãe de santo e
companheiro são
encontrados mortos
EM TERREIRO A mãe de santo
Salomé Moura Coelho, 57
anos, e o companheiro dela,
que ainda não foi identificado, foram encontrados mortos na tarde de anteontem,
dentro de um terreiro no
bairro Engenho Velho de Brotas. Segundo informações da
polícia, as vítimas estavam
em avançado estágio de decomposição. A polícia não
soube precisar o dia da morte. Próximo aos corpos, as
equipes encontraram remédios de uso controlado, mas a
polícia não relacionou o fato
às mortes. Somente o laudo
da perícia vai confirmar a
causa dos óbitos. Depois de
sentirem um forte cheiro na
Rua Aloísio de Carvalho Silva, os vizinhos resolveram
chamar a polícia. PMs estiveram no local.
O Departamento de Polícia
Técnica (DPT) foi acionado
para fazer a perícia. O irmão
de Salomé esteve no local do
crime e foi ouvido informalmente pela Polícia Civil. De
acordo com ele, o homem
encontrado morto próximo a
Salomé não era conhecido da
família. A polícia ainda não
tem hipótese da motivação
do crime. O caso será investigado pelo Departamento de
Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

