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PM usa balas de
borracha para parar
festa ‘paredão’

AGLOMERAÇÃO Policiais mi-
litares interromperam uma
festa do tipo ‘paredão’ que
reunia cerca de 500 pessoas
na cidade de Eunápolis, no sul
do estado, no sábado (5). Du-
rante a abordagem, houve
uma confusão, e disparos de
arma de fogo chegaram a ser
feitos. Para dissipar a aglome-
ração, 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 entor-
pecentes. Dois veículos com
os sons foram presos. Du-
rante a apreensão do segun-
do carro - um Celta -, os po-
liciais foram ameaçados e se
formou uma confusão. Após
ouvirem os disparos de arma
de fogo, os policiais revida-
ram com as balas de borra-
cha, mas ninguém se feriu.

Em Salvador, os bairros de
Itapuã, Liberdade e Paripe
foram os que mais registra-
ram reclamações de poluição

sonora durante o feriado da
Independência do Brasil (da
noite de sexta até anteon-
tem). Equipes da Secretaria
Municipal de Ordem Pública
(Semop) realizaram 392 vis-
torias 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 denuncia-
dos estão: Itapuã (31 ocor-
rências), Liberdade (30), Pa-
ripe (26), Pernambués (24),
Boca do Rio (23) e São Mar-
cos (21). Já as fontes sonoras
que contabilizaram mais re-
clamações foram veículo
particular (28,1%), residên-
cia (26,5%), área pública
(19,5%) e bar, restaurante
ou boate (10,8%).

De acordo a Semop, o fe-
riado teve 843 reclamações -
4,07% a mais do que no últi-
mo final de semana de agos-
to (dias 28 a 30 - 810).

SECOM PMS/DIVULGAÇÃO

Fiscalização em Salvador interditou 36 bares durante o feriado

Ministério
Público pede
reconstituição do
caso de médica
QUEDA DO 5º ANDAR O Mi-
nistério Público da Bahia
(MP) devolveu à Polícia Civil
o inquérito que apurou o ca-
so da médica Sáttia Lorena
Patrocínio Aleixo, que caiu
do 5º andar de um prédio em
Salvador, durante uma briga
com o companheiro. O in-
quérito havia sido concluído
no dia 3 de setembro e indi-
ciava Rodolfo Cordeiro Lucas
por tentativa de feminicídio.

Ontem, o MP informou
que o promotor de Justiça
Luciano Assis devolveu o in-
quérito à polícia para a reali-
zação de novas diligências,
com depoimento de novas
testemunhas, e pediu a rea-
lização da reconstituição do
fato. Foi solicitado também
que a vítima seja ouvida no-
vamente.

Segundo advogado da fa-
mília da médica, ela está in-
ternada em uma clínica de
reabilitação. Ele destacou
que Sáttia está bem, mas não
divulgou detalhes do estado
de saúde dela. A vítima che-
gou a ficar em coma induzido
e foi ouvida pela polícia cerca
de um mês depois da queda.

SETE DETENTOS SERRAM CELA E FOGEM DE
CONJUNTO PENAL DE PAULO AFONSO
PROCURADOS Sete detentos do Conjunto Penal de Paulo Afon-
so, no norte da Bahia, serraram as celas em que estavam presos
e fugiram na madrugada de ontem. O grupo, da cela B07, mó-
dulo 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 on-
tem à tarde, nenhum fugitivo havia sido localizado.

BOMBEIROS BUSCAM POR JOVEM QUE SE
AFOGOU EM PRAIA DO FLAMENGO
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 Inde-
pendência. Além dele, um homem de 42 anos também desa-
pareceu 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 contrain-
dicada. O feriado registrou 15 afogamentos e dois óbitos.

BAHIA

fc¦¤¦�^[cÚ �[��Õ�fÚ� Ò¦ ¤õ^��Ú
Õ�f� �, ?:6:.:6?5=4222?88:

fc¦¢wh ¦�¦^cå��Õh 2?=4=2=2 8 f�¤
¦  ~��uuÎ~ ¨¦ ]�ª�rÂÎ~ ¨~ Yo��ª¡|�~ ¨¦ nØr��Â? r~x�Â |d¾��ª~? |ÂxÂ ª~��¦ª��¦�r~ ¨¦ r~¨~u?
Â x¦Â��bÂÎ~ ¨¦ ��ª�rÂÎ~? �Â �~¨Â��¨Â¨¦ Âª��Â ¦u|¦ª�úªÂ¨Â? ¦ �¦¨�Â�r¦ ��¤~x�Âg¦u Â u¦¢o�xÛ
'£dpú'Û "plhþú"' �p %"pã'þ %¦"¦ pòpUúö¦] p nöúö"' n'"Up hYpUú' �p plö¦
YhUp"¦]? �pþúhU¦�' ¦' öþ' p  'UþöY' �¦ %"pnphúö"¦ p e"l['þ %¦"úh h%¦U<
úpþ9 �¦ú¦ p j'"p"h' %¦"¦ "p p£hYpUú' �¦þ %"'%'þú¦þÛ Ârª Âu î3Û33 �~xÂu ¨~ ¨�Â
ìî63Þ6ì3ì3 Fl��r¦ ¦ o� ¨¦ u¦r¦�¾x~ ¨¦ ¨~�u ��� ¦ l��r¦D9 �¦ú¦ p j'"p"h' %¦"¦ pú¦%¦ �p
]¦U pþÛ îéÛ33 �~xÂu ¨~ ¨�Â ìî63Þ6ì3ì3 Fl��r¦ ¦ o� ¨¦ u¦r¦�¾x~ ¨¦ ¨~�u ��� ¦ l��r¦D9 úh%'Û
Y¦�~x %x¦~ |~x �r¦�9 òhlùU h¦Û îì F¨~b¦D �¦u¦u9 ' p¨�rÂ� ¦ ��¤~x�Âg¦u ª~�|�¦�¦�rÂx¦u
¦�ª~�rxÂ<u¦ Õ ¨�u|~u�Î~ ¨~u ��r¦x¦uuÂ¨~u �Â uÂ�Â ¨Â  ~��uuÎ~ ¨¦ ]�ª�rÂÎ~? u�roÂ¨Â Õ ¦l¦��<
¨Â úÂ�ªx¦¨~ U¦l¦u? þU? nØr��Â? purÂ¨~ ¨Â £Â��Â ~o |¦�~u ¦�¨¦x¦~u ¦�¦rxl��ª~uÛ ddd9¤Âr��Â9
¾Â9¢~l9¾x ¦ ddd9��ª�rÂ�¦r9ª~�9¾x j~xØx�~Û 3áÛ33 Õu îìÛ33 � ¨¦ u¦¢o�¨Â Â u¦crÂ<¤¦�xÂ9 nØr��Â F£¦D?
3á ¨¦ u¦r¦�¾x~ ¨¦ ì3ì39 d~uª �~o¢�Âu ¦�l¦u ¦�¨xÂ¨¦ < %x¦¢~¦�x~ 'úª�Â

�ì<äiæ�Oì O<àVæTV�Væ�àOØì �V ä�A�V �� æVROZì �V ØOàiæO� ��
�ì<èÜOäà�úOà�êVàO<R�
�<êKÀ ÐÔýÌÌ÷ýÌÎ÷ú÷÷÷Ô"ÇÒ

<ñ)óô 7* &)9)ò<Øöô
êæVRZì êæVäV<�O�D <� ÷Ò÷úÒ÷Ò÷ý .�²�|ÎºÛ� ´² �²�v¨º�� ´² ¨�°���å|¨¶ÎD �Î�y|²�ºÛ� ´²
¶���y|Î´��²�D ¨���²����Î�D °���²¶¨�²�|� ´² ¨�|²��²| �|v²  ² �y|���D �Î�Î Î|²�´²� Î� �²¶²��¨´ÎA
´²� ´²�|² ¶���|�¶¨�> ¨Ê²�|y�ÎÞ ñï;8á;ñ8ñ8 â� 8áÞ88«>
êæVRZì êæVäV<�O�D <� ÷ÒÔúÒ÷Ò÷> +²®¨�|�� ´² ��²º�� �Î�Î °���²¶¨�²�|� ´² ¶��Êy�|v²  ²
 yÊ�¨)¶Î�|²D �Î�Î Î|²�´²� Î ´²�Î�´Î ´� ¢���|�¶¨�> ¨Ê²�|y�ÎÞ ñï;8á;ñ8ñ8 â� óíÞ88«>
êæVRZì êæVäV<�O�D <� ÷ÒÒúÒ÷Ò÷> +²®¨�|�� ´² ��²º�� �Î�Î q���²¶¨�²�|� ´² oÎ�²� `²´¨¶¨A
�Î¨�> ¨Ê²�|y�ÎÞ ñí;8á;ñ8ñ8 â� 8áÞ88«>
êæVRZì êæVäV<�O�D <� ÷ÔÔúÒ÷Ò÷ ÜýG"÷\;BZ^Eê$Ù +²®¨�|�� ´² ��²º�� �Î�Î ²v²�|yÎ  ¶��A
|�Î|ÎºÛ� ´² �²�v¨º�� ´² ���¶²��Î�²�|� ´² ��y�Î� «���¨|Î Î�²�D ¶����²²�´²�´� Î� �²®y¨�|²�
²|Î�Î�Þ �²�Î®²�D |�Î�����|² K¶� ²|Î ² ²�|�²®ÎID y�²¶|ÎºÛ�D ��·A ÎvÎ®²�D ²�nå®y²D  ÎvÎ®²�D Î A
v²¥Î�²�|�D ´²�¨�°²¶ºÛ�D Î¶ÎÊÎ�²�|� KÎ¶¨´y ÎºÛ� ² Î�Î¶¨Î�²�|�I ² ²�ÊÎ Î®²�D ¶��°���² ¶��A
´¨ºs²�D �yÎ�|¨´Î´²� ² ²n¨®²�¶¨Î� ²�|ÎÊ² ²¶¨´Î� �²�|² s´¨|Î  ² �²y� Î�²n��>¨Ê²�|y�ÎÞ ñí;8á;ñ8ñ8
â� óéÞ88«>
s´¨|Î¨� ´¨����v²¨� �Î�Î ²�v¨� �� ²�´²�²º� ´² ²A�Î¨ Þ ¶� >¶¨�v¨|Î«®�Î¨ >¶��D ²� «��å�¨� ¶��²�A
¶¨Î D ´² �²®y�´Î Î �²n|ÎA°²¨�ÎD ®�Î|y¨|Î�²�|²> þ¨||�¨Î ´Î ¢���y¨�|Î a ¥¨D 8ä ´² �²|²�Ê�� ´² ñ8ñ8>

êd�a����¨ @¨dg\�a �� @jd¨�a
.�²®�²¨�Î

!þ:9:7üûþM 2û07I7!M4 G: ý"KþMG708" n KM
Mú7ý" G: 47I7üMá$"

4ª£ �¶A ööå>ô;ô;A 44 M/14K �¶A ;òâ>ô;ô;@ 9Òº��ã 2º¨º¾°��Ö� �������Ö �Ö�Ö �Ò�º�Äå� ¼º 4º¶°���� ¼º
7�ºÄ�� º º�º���Ö¨ Ó��®�®Äå� ¹· ´�Ó�Ó ·��·�Ó§¹ÓF �Ö�Ö Ö�º�¼º� Ö� �º¾º��°¼Ö¼º� ¼Ö 2º¾�º�Ö�°Ö j�C
�°¾°�Ö¨ ¼º w�¸�Öº�������Ö º 2º��°Ä�� 7~Ò¨°¾��@ ªÏ·����Óß óñ=:æ=ó:ó: ì� õ:³::�°�@ ª��®�®Äå� ¹� ·¹®�Ó§
Ó��Ó}Á� ¹� �®�·ß ³���ã==www@��Ò�Ö¼°�³�@ÒÖ@¶��@Ò�= �� Ö��Ö�Á� ¼� ¸��º MèðK âååðòDåðîë m"±Ó��Ó�� ¹�
/·��� ¹· i®»®�ÓÄ�·�@ .³Ö¾°Ö�Ö ªÖ�¨Ö 2°¨�ÖjÖ�¶ÖÒº°�Ö n 7�º¶�º°�Öj��°¾°�Ö¨@

Eö1ùü ?2 .1A1øEÝþü f ú2û÷C.1AEÝþü
3 àÏ·¬} ¤¡zË³ µÏ §Ï¬©ÏG ·�� �³µ³ �Ï ªwA -³}³ µ³ -³}³�Ë��G �A òAôîôG §Ï��ÏG -Ï¡wÏµ��G §Ï¬©ÏG ¤u1
ð;Aöò;D;;öG ��� �³©� µ� �³z ¤���µ���G �� z�� µ³ �zÏ� Ï}�©Ëz©ºu³� ³�}Ï}z}ä�©Ï�G ³� ·z���©�³�}� Ï��
}³���� µ� 2»��� ½» �z»¿�Æç� �º þøJ"G$ñ ` uµ©}Ï¡ µ³ ¤¬Ï�Ï�³�}� p�}³��� µ³ 1��¦³}�� �© ;è>ô;öèG
(��Ïµ� ·�� Ï ¤��±³µ³�ÏºÛ� §�Ï�©¡³©�Ï µ³ ¤¡zË³� D ¤§¤G }���Ï �rË¡©·�G �Ï�Ï ·��¬³·©�³�}� µ�� ©�}³D
�³��Ïµ��G �z³ß

öA31�³¯Û� u¡³}�z�©·� �© ;ö>ô;ô; µ� )©��p»��� <�»Æ� ��� «��» �Ï�Ïº:.~6~ûx>±�pº2�8~º~6
� �:.~<ºp�l2>6 �6<>82~*>6 ³�}ä ��³w©�}� �Ï�Ï � µ©Ï ""JGñJ"G"G Y�»�Æ×O¹»²�×WR î� $üµGG�²�
Ï}�Ïw·� µ� �©}³ ¬}}��ß>>oooAËË��³}¡©·©}Ï·�³�A·��AË�>G p�±���Ï��� �z³ � ³µ©}Ï¡ ±�© �³�zË¡©·Ïµ� ³�
�ÏmÛ� µ�� ¡�}³� ±�Ï·Ï��Ïµ�� µ� ·³�}Ï�³G �³¯z©�µ� Ï��©� Ï µ©�·©�¡©�Ï µ� Ï�}A ôðG " µÏ ¡³© åëëë>âòA

ôA 3 ³µ©}Ï¡ ·���¡³}� ��µ³�ä �³� Ï·³��Ïµ� Ï �Ï�}©� µ� µ©Ï GñJGñJ"G"G �� ³�µ³�³º� ³¡³}�z�©·� ¬}}�ß>>
nÏ·¬}·¡zË³µÏËÏ¬©ÏA·��AË�>·��w³�©��D³D�Ï�·³�©Ï�>A

òA)���Ï �³� ³±³©}� � Ïw©�� µ³ ¡©·©}ÏºÛ� �z³ �Ï©z µ©Ï ;ð>;â>ô;ô; �³±³�³�}³ Ï� ��³¯Û� ;;ö>ô;ô;A

6×«�×½��R Gñ ½» �»�»�Ó�� ½» "G"G
p×�¿»«� ½×�×�× t�Ó�

´���½��� ½� è×¿µ� ´«�Ó» ½× ·×µ²×


