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Salvador, quinta-feira, 26 de dezembro 2019

BAHIA

Mulher é morta a tiros e mais 2
ficam feridas em São Cristóvão

ARISSON MARINHO

VIOLÊNCIA Salvador, 24 de
dezembro. Enquanto a
maioria das pessoas celebrava o Natal, a família da camareira Daniela Santana Miranda, 40 anos, chorava a
sua morte. Ela foi assassinada a tiros no bairro de São
Cristóvão durante a celebração com os vizinhos. A vítima foi socorrida, mas chegou morta à emergência do
Hospital Menandro de Farias, em Lauro de Freitas.
Segundo informações de
policiais civis que atenderam
a ocorrência, Daniela foi baleada após uma discussão
com duas mulheres. Durante
a apuração, agentes do Departamento de Homicídios e
Proteção à Pessoa (DHPP)
foram à UPA de São Cristóvão, onde estavam outras
duas vítimas baleadas: Railda Mendes da Silva, 32, e
Wesley de Freitas Correia,
18, ambas atingidas nas pernas. No entanto, os investigadores constataram que
Railda e Wesley não estavam
mais na UPA, pois deixaram
a unidade às pressas, sem
receberem alta.
Ainda segundo os policiais, não foi possível determinar autoria e motivação
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Seis pessoas são atingidas por
tiros em bar de Feira de Santana
INTERIOR Seis pessoas que
estavam em um bar no bairro Capuchinhos, em Feira de
Santana, na noite de anteontem, foram baleadas por
tiros disparados por dois
bandidos que fugiram logo
após o ataque. Até ontem,
ninguém havia sido preso.
De acordo com a Polícia
Civil, entre 15 a 20 pessoas
estavam no bar na hora do
atentado. Os bandidos, ainda não identificados, estavam em um veículo prata.
A polícia não tem informações sobre a motivação

do crime e se os tiros eram
para uma ou mais pessoas.
Os feridos foram levados
para o Hospital Regional
Clériston Andrade. Ninguém
corre perigo de morte, pois
foram atingidos nos braços e
pernas. Cerca de 15 tiros teriam sido disparados.
As vítimas são Adeilton
Bonfim de Jesus, 35, Marivan Silva do Nascimento, 31,
Alysson Lobo Matias de Oliveira, 24, Anderson Carvalho da Silva, 34, Kelmo Almeida Matos, 38, e um jovem de prenome Roger, 21.

MULHER É ACHADA MORTA EM ESCADA DE CASA
Crime aconteceu na Travessa São José de acordo com testemunhas

do crime. Isso porque, apesar de o fato ter ocorrido por
volta das 21h30, os investigadores tiveram dificuldade
para colher informações
com os moradores da região.
O CORREIO apurou, no
entanto, que pelo menos
dois homens estão envolvidos no crime, ambos moradores da região. Um deles
teria o parentesco com uma
das baleadas socorridas para

a UPA de São Cristóvão.
Já o outro, seria um homem ligado ao traficante conhecido como Tchaco, que
há dias deixou o Complexo
Penitenciário da Mata Escura. Tchaco teria dado uma
ordem para que os moradores não comentassem nada
sobre o crime como forma
de evitar atenção da polícia e
da mídia para o caso.
BRUNO WENDEL

VALE DOS LAGOS Uma mulher foi encontrada morta na
escadaria da casa onde morava, no Vale dos Lagos, anteontem. Segundo as informações iniciais, a vítima,
identificada como Fabiana
Ferreira Borges, caiu da laje
de casa. Os familiares dela,
no entanto, acusam o companheiro da moça de tê-la
empurrado. O caso está sendo investigado pela Polícia
Civil, na 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central). As

informações são do G1. Ainda de acordo com o site, familiares e o companheiro de
Fabiana foram ouvidos na
tarde de ontem. A polícia
também já solicitou uma perícia no local onde o corpo
da vítima apareceu, para
ajudar na determinação das
circunstâncias da morte de
Fabiana, que foi enterrada
ontem no cemitério Campo
Santo. Familiares e amigos,
muito emocionados, participaram da cerimônia.

CANOA VIRA COM SETE PESSOAS; UMA MORRE
PINDOBAÇU Uma canoa virou, com sete pessoas a bordo, em uma barragem em
Pindobaçu, no norte da Bahia, na tarde de ontem. De
acordo com o Corpo de
Bombeiros, uma jovem morreu, três pessoas conseguiram se salvar e outras três,
até o fechamento desta edição, ainda estavam desaparecidas e eram buscadas. As

informações são do jornal
BA TV, da Rede Bahia.
Ainda segundo o Corpo de
Bombeiros de Pindobaçu, o
acidente ocorreu por volta
das 13h, mas ainda não há
detalhes sobre as circunstâncias do acidente e nem
informações sobre a identidade da jovem morta e dos
desaparecidos. As buscas, no
entanto, continuam.
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