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PM encerra festa
com mais de 100
jovens em Lauro
de Freitas
AGLOMERAÇÃO Um grupo de
cerca de 100 pessoas decidiu
ignorar as medidas de isolamento social e fez uma festa
no bairro de Vida Nova, em
Lauro de Freitas, na Região
Metropolitana de Salvador
(RMS). A festa terminou
apenas com a chegada da
polícia, por volta das 4h. De
acordo com a PM, todos os
convidados estavam reunidos numa casa na Rua Antônio de Pádua, na madrugada
de domingo (3), consumindo bebidas alcoólicas e ouvindo som alto.
Após uma denúncia, policiais militares da 81ª Companhia Independente da PM
(CIPM/Itinga) foram enviados ao local e flagraram a
aglomeração. Ainda segundo a PM, os convidados foram advertidos e liberados,
com a recomendação de que
retornassem para suas casas.
Em um vídeo curto, é possível ver o momento em que
os participantes da festa estão rendidos, com as mãos
na cabeça, em frente ao local
onde ocorria a festa.

‘Não negava
serviço’, diz
esposa de
pedreiro morto
DESLIZAMENTO Trabalhador. Essa é a palavra
que Patrícia Oliveira usa para descrever o
marido, Hildesio Antônio de Oliveira, 39
anos, que morreu enquanto exercia o ofício
de ajudante de pedreiro em uma obra em Cajazeiras V. A vítima chegou a ficar soterrada
em cerca de quatro metros de terra.
“Ele não negava serviço. Era trabalhador,
ajudante de pedreiro, cavava buracos, descarregava caminhões. Tudo que pediam pra
fazer, ele e o colega faziam”, lembra Patrícia,
que vivia com o marido em Águas Claras,
com os dois filhos do casal, uma menina de
15 anos e um rapaz de 14.
“A vítima estava escavando no local e houve
o escorregamento da terra”, explicou o dire-

Vítima de
latrocínio vivia
como acolhido
em igreja
evangélica
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Era
trabalhador,
cavava
buracos,
descarregava
caminhões.
Tudo que
pediam pra
fazer, ele e o
colega
faziam
Patrícia
Oliveira
Mulher da vítima

GARCIA O idoso Claudinei
Ribeiro de Lima, 71 anos,
morto anteontem ao reagir a
um assalto num ponto de
ônibus do Garcia, morava
em uma igreja evangélica do
bairro, a Associação Apostólica do Salvador. Segundo
pessoas que trabalham na
região, a vítima era vista
constantemente subindo a
ladeira da Rua Martin Fran-

tor-geral da Defesa Civil,
Sosthenes Macêdo, que destacou que a área não é considerada de risco para deslizamentos. O CORREIO tentou
contato com os donos do
imóvel, que contrataram Hildesio e seu colega de trabalho, que também chegou a ser
soterrado, mas foi resgatado
por moradores da região, mas
eles não quiseram falar.
“Essa foi a primeira vez
que ele foi trabalhar naquele
local. O dono da obra falou
que podia me ajudar com alguma coisa para os serviços
funerários, mas que ele não
tinha muitas condições, pois
é vendedor de churros”, disse Patrícia.
Na manhã de ontem, o
Departamento de Polícia
Técnica fez a perícia no local, mas ainda não produziu
o laudo que será enviado para a Polícia Civil. Quatro casas foram interditadas após o
cisco, onde fica a igreja.
O CORREIO foi até o centro religioso e encontrou José Paulo, 66. Ele também vive como acolhido na igreja:
“O Claudinei tinha um problema familiar e veio pra cá,
assim como eu. Nós somos
ajudados com comida, roupa
e cuidamos do local”, explicou. José Paulo ainda esperava o amigo chegar quando

Hildesio Antônio de
Oliveira fazia uma obra
quando a terra cedeu

soterramento, e os moradores tiveram que deixar as residências.
Por orientação da Defesa
Civil, a Sedur já demoliu,
ontem, um muro, as paredes
internas e reduziu as paredes
externas de uma construção
em andamento.
A equipe também deu início à demolição de um imóvel com dois pavimentos. A
previsão é que o serviço seja
concluído hoje.
a reportagem foi à igreja.
“Normalmente, ele dormia
aqui, mas às vezes ia para o
Nordeste (de Amaralina) de
noite e voltava de manhã.
Anteontem ele saiu com uma
sacola debaixo do braço”.
Testemunhas disseram
que a vítima esperava o ônibus, quando dois homens
armados chegaram de carro
e anunciaram o assalto.

