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Salvador, quarta-feira, 6 de setembro 2017

BAHIA

Segurança morto durante assalto
pretendia mudar de emprego
SÃO LÁZARO O corpo do segurança Evandro Silva Lima,
48 anos, foi sepultado, ontem
à tarde, no cemitério do Campo Santo, na Federação. Ele
morreu depois de ser baleado
na cabeça durante um assalto
em frente à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da
Bahia (Fapesb), em São Lázaro, anteontem. Um guardador
de carros - que, segundo a família, estava indo comprar
pão - e outro vigilante também ficaram feridos. A polícia
acredita que o objetivo dos
bandidos era roubar as armas
dos seguranças.
Segundo o cunhado de Evandro, o alinhador João Carlos
Ferreira, ele trabalhava há
mais de 10 anos como segurança, no mesmo posto em
que foi morto, mas estava insatisfeito com o trabalho:
“Ele era uma pessoa muito
alegre e que não ficava se
queixando da vida, mas já tinha comentado com a esposa
que queria mudar de trabalho
por causa dos atritos. Há algumas semanas, ele começou
a distribuir curriculos à procura de um novo emprego”.
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Há 10 anos, Evandro trabalhava como chefe de reposição de uma empresa de material de construção, quando
resolveu ser segurança.
O cortejo com o corpo de
Evandro saiu da Capela 5 do
cemitério por volta das 16h30
e seguiu em silêncio. Emocionado, o filho do segurança se
despediu com um beijo no
caixão e o sepultamento aconteceu sob aplausos das mais de
100 pessoas presentes. Evandro deixou esposa e dois filhos: uma menina de 15 anos e
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um rapaz que faz 21 hoje.
O diretor do Sindicato dos Vigilantes, Djalma Santos, disse
que esse é o 10º vigilante assassinado na Bahia este ano:
“O sindicato sempre está debatendo com os contratantes
e o governo do estado ações
de sergurança para os trabalhadores, como guaritas mais
recuadas e à prova de bala. O
local onde houve o caso é
uma área de risco, onde os
vigilantes ficam expostos”.
A Fabesp, vinculada ao Governo do Estado da Bahia, informou que não se pronunciaria. Segundo o titular da 7ª
Delegacia (Rio Vermelho),
Antônio Fernando Carmo,
responsável pela investigação,
nenhum representante da
empresa porcurou a unidade.
O caso está sendo tratado como latrocínio.
“Os indícios são de que os
bandidos estavam querendo
as armas das vítimas. Eles
conseguiram levar um dos
revólveres. Existem câmeras
no local e as imagens estão
sendo analisadas. Ouvimos
algumas pessoas”, disse.
GIL SANTOS

Grupo faz refém e explode
agências bancárias no interior
TREMEDAL Duas agências
bancárias - uma do Banco do
Brasil e outra dos Correios
que funciona como banco
postal - foram alvos de um
ataque na madrugada de ontem por criminosos armados
na cidade de Tremedal, no
Sudoeste do estado. O crime
aconteceu por volta de 2h e
uma pessoa foi feita refém. O
valor levado pelo bando ainda não foi divulgado.
Segundo a Polícia Militar, os
suspeitos usaram explosivos
para arrombar as agências.
Antes de praticarem o crime,
o grupo manteve como refém
um homem que estava em
uma motocicleta. Segundo
testemunhas, um dos carros
utilizados pela quadrilha
quebrou na ação.
Equipes da 80ª Companhia
Independente da Polícia Militar (CIPM/Cândido Sales) e
da Companhia Independente
de Policiamento Tático
(CIPT)/Rondesp Sudoeste
realizam diligências na região
para localizar os autores. O
crime é investigado pela Polícia Civil. Um carro apreendido ainda ontem pela Polícia
Militar de Ninheira, norte de

Minas Gerais, é suspeito de
ter sido usado na fuga dos
bandidos que atacaram os
bancos de Tremendal.
Segundo o Sindicato dos
Bancários da Bahia, bandidos
explodiram também outra
agência no interior do estado.
Desta vez, o alvo foi o Bradesco de Umburanas. No ataque,
dois homens usaram explosivos para arrombar o portão e
um caixa eletrônico no local.
A dupla fugiu em uma moto.
Os valores levados pelos suspeitos ainda não foram contabilizados. Ainda de acordo
com o sindicato, até ontem,
foram registrados 54 ataques
a banco no estado, sendo 45
casos em cidades do interior.
Em Salvador foram nove. Entre os ataques há 28 explosões, 11 arrombamentos, 14
tentativas frustradas e um assalto.
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com arma de policial
morto em assalto

SERGIPE O traficante Rodrigo
Ferreira do Bonfim, o ‘Nove
de Espadas’ do Baralho do
Crime, foi preso, ontem, num
condomínio de luxo em Aracaju (SE). Ele era um dos criminosos mais procurados da
Bahia e levava uma vida com
alto padrão no condomínio El
Viso. Ainda de acordo com a
PM, ele comandou o tráfico
nos bairros de Massaranduba
e Uruguai, além de ser o responsável por várias mortes. A
prisão de Rodrigo ocorreu
durante operação conjunta da
Força Tarefa da Secretaria da
Segurança Pública, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Comando de
Policiamento Especializado,
Polícia Federal e Civil de Sergipe. De acordo com o coordenador da Força Tarefa, major Marcelo Barreto, uma denúncia anônima ajudou a
chegar ao bandido.

TANCREDO NEVES Apontado
como um dos líderes do tráfico de drogas na região do
bairro de Tancredo Neves,
Deivid Silva da Mata, 21
anos, foi capturado anteontem por equipes da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Tancredo
Neves). Com Doidinho, como
é conhecido o traficante, foi
apreendida a pistola calibre
ponto 40, que, segundo a polícia, pertencia a um policial
militar morto em um roubo a
coletivo na rodovia BR-324,
ocorrido no ano passado. A
polícia encontrou ainda com
o traficante um colete balístico, roupa camuflada, munições de calibre 380, dois
carregadores, 190 pedras de
crack, 17 trouxinhas de maconha e uma pequena quantidade de cocaína. Segundo a
Polícia Militar, Deivid também foi o mandante da queima de ônibus ocorrida em
Tancredo Neves, no dia 11 de
agosto deste ano. A polícia
chegou ao preso depois de
pegar um dos criminosos que
colocaram fogo no veículo. O
coordenador da Região Integrada de Segurança Pública
(Risp) Central, da Polícia Civil, delegado Guilherme Machado, informou que Deivid
tem participação em diversos
homicídios naquela região.
“Sabemos com quais traficantes ele atua e chegaremos
aos demais. As equipes estão
nas ruas e seguiremos com o
objetivo de desarticular a
quadrilha”, declarou o delegado.
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CENTRO ANTIGO Um boxe de bebidas do Mercado de São Miguel, na Baixa dos Sapateiros, foi
destruído por um incêndio na madrugada de ontem. As chamas ficaram altas, mas os bombeiros
conseguiram apagar o fogo rapidamente, evitando que atingisse lojas vizinhas. Ninguém ficou ferido.
A dona do boxe, Maria das Neves Santos Viana, calcula o prejuízo em R$ 10 mil - ela trabalhava lá há
30 anos. Um projeto de requalificação para o mercado está pronto e ele terá estrutura metálica.
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