Salvador, quarta-feira, 9 de setembro 2020
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SECOM PMS/DIVULGAÇÃO

Ministério
Público pede
reconstituição do
caso de médica
QUEDA DO 5º ANDAR O Ministério Público da Bahia
(MP) devolveu à Polícia Civil
o inquérito que apurou o caso da médica Sáttia Lorena
Patrocínio Aleixo, que caiu
do 5º andar de um prédio em
Salvador, durante uma briga
com o companheiro. O inquérito havia sido concluído
no dia 3 de setembro e indiciava Rodolfo Cordeiro Lucas
por tentativa de feminicídio.
Ontem, o MP informou
que o promotor de Justiça
Luciano Assis devolveu o inquérito à polícia para a realização de novas diligências,
com depoimento de novas
testemunhas, e pediu a realização da reconstituição do
fato. Foi solicitado também
que a vítima seja ouvida novamente.
Segundo advogado da família da médica, ela está internada em uma clínica de
reabilitação. Ele destacou
que Sáttia está bem, mas não
divulgou detalhes do estado
de saúde dela. A vítima chegou a ficar em coma induzido
e foi ouvida pela polícia cerca
de um mês depois da queda.

PM usa balas de
borracha para parar
festa ‘paredão’

AGLOMERAÇÃO Policiais militares interromperam uma
festa do tipo ‘paredão’ que
reunia cerca de 500 pessoas
na cidade de Eunápolis, no sul
do estado, no sábado (5). Durante a abordagem, houve
uma confusão, e disparos de
arma de fogo chegaram a ser
feitos. Para dissipar a aglomeração, os policiais precisaram
fazer uso de balas de borracha
e bombas de efeito moral.
Na denúncia, testemunhas
disseram que no local havia a
venda e consumo de entorpecentes. Dois veículos com
os sons foram presos. Durante a apreensão do segundo carro - um Celta -, os policiais foram ameaçados e se
formou uma confusão. Após
ouvirem os disparos de arma
de fogo, os policiais revidaram com as balas de borracha, mas ninguém se feriu.
Em Salvador, os bairros de
Itapuã, Liberdade e Paripe
foram os que mais registraram reclamações de poluição

SETE DETENTOS SERRAM CELA E FOGEM DE
CONJUNTO PENAL DE PAULO AFONSO

BOMBEIROS BUSCAM POR JOVEM QUE SE
AFOGOU EM PRAIA DO FLAMENGO

PROCURADOS Sete detentos do Conjunto Penal de Paulo Afonso, no norte da Bahia, serraram as celas em que estavam presos
e fugiram na madrugada de ontem. O grupo, da cela B07, módulo C, além de danificar as grades, utilizou lençóis amarrados
para fazer uma espécie de corda e escalar o muro da unidade.
De acordo com funcionários do local, a fuga só foi percebida
quando houve a contagem dos detentos pela manhã. Até ontem à tarde, nenhum fugitivo havia sido localizado.

FERIADO Serão retomadas hoje as buscas pelo jovem de cerca
de 20 anos que desapareceu após entrar no mar da Praia do
Flamengo, em Salvador. O rapaz sumiu no feriado da Independência. Além dele, um homem de 42 anos também desapareceu no mar e teve seu corpo encontrado no mesmo dia.
O capitão Luciano Alves explicou que o adulto teria visto o
adolescente se afogando e tentou salvá-lo - atitude contraindicada. O feriado registrou 15 afogamentos e dois óbitos.

Fiscalização em Salvador interditou 36 bares durante o feriado
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sonora durante o feriado da
Independência do Brasil (da
noite de sexta até anteontem). Equipes da Secretaria
Municipal de Ordem Pública
(Semop) realizaram 392 vistorias em 134 localidades da
cidade para coibir a prática
abusiva em locais públicos.
A fiscalização apreendeu
170 equipamentos de som
que estavam sendo usados
de forma irregular. Entre os
seis bairros mais denunciados estão: Itapuã (31 ocorrências), Liberdade (30), Paripe (26), Pernambués (24),
Boca do Rio (23) e São Marcos (21). Já as fontes sonoras
que contabilizaram mais reclamações foram veículo
particular (28,1%), residência (26,5%), área pública
(19,5%) e bar, restaurante
ou boate (10,8%).
De acordo a Semop, o feriado teve 843 reclamações 4,07% a mais do que no último final de semana de agosto (dias 28 a 30 - 810).

