Salvador, quinta-feira, 22 de outubro 2020
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BAHIA
MANDADO CUMPRIDO Flagrado agredindo uma mulher no meio da rua, em
Ilhéus, no sul da Bahia, Carlos Samuel Freitas Costa Filho se entregou à Polícia Civil na tarde de ontem. Ao lado de dois advogados, ele se
apresentou na 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do
Interior (Coorpin/Ilhéus).
O homem tinha um mandado de prisão preventiva
em aberto e estava foragido.
Imagens da agressão circularam nas redes sociais na
semana passada e geraram
revolta. A vítima levou cerca
de dez socos. A agressão
ocorreu em junho.
Carlos Samuel passará por
exames de corpo delito e será
encaminhado para o sistema
prisional. O coordenador da
7ª Coorpin/Ilhéus, delegado
Evy Paternostro, informou
que o inquérito policial está
em fase de conclusão. Carlos
deve participar de uma audiência de custódia nos próximos dias, mas ainda não
há data prevista.
Carlos Samuel já havia se
apresentado com o advogado à Delegacia Especial de
Atendimento à Mulher
(Deam), em Ilhéus, no dia
15, mas foi liberado após
quatro horas de depoimento.
Apesar da liberação, já que
não havia flagrante, a polícia
solicitou à Justiça a prisão

REPRODUÇÃO

Carlos Samuel participará de audiência de custódia nos próximos dias

Homem que deu
socos em mulher se
entrega à polícia
preventiva dele, assim como
o Ministério Público (MP).
Segundo o órgão, o pedido
da prisão se fundamentou
“na necessidade de resguardar a ordem pública, considerando-se a gravidade da
conduta concreta (exacerbada violência empregada) e
a condição reincidente do
autor do fato”.
O agressor acumula registros de crime contra honra e

ameaça. De acordo com informações da Polícia Civil,
das 10 ocorrências, três são
de violência doméstica cujos
registros foram feitos na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher
(Deam/Ilhéus), com inquéritos já remetidos à Justiça.
Na unidade, também estão
em curso outros procedimentos, entre eles o inquérito sobre a agressão regis-

trada em vídeo, que resultou
na prisão preventiva de Carlos Samuel.
Há também uma ocorrência, de 2017, por maus-tratos contra a mãe. Esta ocorrência foi feita por uma vizinha. Há ainda um registro de
crime contra a honra feito
por uma ex-namorada e um
de ameaça contra uma mulher fora do contexto da Lei
Maria da Penha. Segundo a
polícia, nesses três casos, as
investigações não puderam
avançar, pois as vítimas se
recusaram a comparecer para dar mais informações sobre a violência sofrida.
Já outras unidades da Polícia Civil abrigam mais três
ocorrências relacionadas a
Carlos Samuel: duas de
ameaça a uma adolescente
fora do contexto da Lei Maria
da Penha e um de ameaça e
difamação contra um jovem
do sexo masculino.
Na ida à delegacia, quando
foi liberado, Carlos contou
que ele e a mulher tinham
um relacionamento há seis
meses e moravam juntos. O
suspeito também falou que
estava arrependido. Afirmou
que ele e a vítima mantinham
uma “relação muito conturbada”. No dia dos socos, ele
disse que estava bêbado, voltando de uma festa, e que as
agressões aconteceram porque ele “perdeu a cabeça”.

Polícia procura
jovem suspeito
de matar criança
com foice
FEIRA DE SANTANA Uma
criança de 11 anos foi morta
ontem, com golpes de foice
na cabeça, em um distrito de
Feira de Santana. Segundo
disse o delegado Felipe Ghiraldelli ao site G1, o crime
ocorreu durante um assalto.
Kaíque Soares Queiroz foi
morto na Fazenda Caldeirão,
na localidade Água Grande,
no distrito Maria Quitéria, por
volta de 8h30. De acordo com
o delegado, o criminoso conseguiu levar um celular e uma
carteira com cerca de R$ 300.
Ainda conforme o delegado, pouco antes do crime, o
garoto havia saído de casa
com o objetivo de procurar
algumas cabras que seriam
de parentes dele. Ele estava
no matagal com um aparelho celular e com a carteira,
e não apareceu mais até ser
achado morto.
Ainda segundo a polícia, o
suspeito do crime tem 20
anos, mora em um imóvel vizinho ao da vítima, tem passagem por furto e roubo e, há
três meses, deixou a Mata Escura, onde estava preso.
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