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Liberdade e Itapuã
lideram denúncias
de poluição sonora

DIVULGAÇÃO SECOM PMS

Ações de
combate à
poluição
sonora
apreendem
‘paredões’

Sem custódia,
jovem é liberado
após matar
adolescente
SANTO ESTÊVÃO Uma ado-
lescente de 15 anos foi en-
contrada morta ontem, em
Santo Estevão, distante 150
quilômetros de Salvador.
Segundo o delegado Luiz
Nobre, que acompanha o ca-
so, um jovem de 17 anos
confessou o crime. Ele está
em liberdade.

De acordo com o delega-
do, o corpo da jovem foi
achado enterrado na Fazen-
da Purrão, que fica a cerca
de 100 metros da cidade. Ela
morava em Santo Estêvão e
estava desaparecida desde o
dia 13 de agosto.

“Nós chegamos ao nome
de um menor e iniciamos as
investigações. A apuração
culminou hoje [ontem] com
a confissão do menor, que
indicou onde o corpo estava
enterrado. Fomos até o local
e localizamos o corpo já em
estado avançado de decom-
posição”, falou o delegado.

Ainda conforme o delega-
do, o jovem foi ouvido e li-
berado porque na cidade não
tem custódia para menor de
idade.

Apesar disso, o delegado
pontuou que vai encaminhar
o caso para o Ministério Pú-
blico da Bahia (MP-BA) até
essa terça-feira. Ele vai soli-
citar o internamento do me-
nor. Não foram divulgadas
informações sobre a motiva-
ção do crime nem se a vítima
conhecia o assassino.

Festa com 200
pessoas é
encerrada pela
Polícia Militar

LAURO DE FREITAS Cerca de
200 pessoas foram flagradas
na madrugada de ontem em
uma festa do tipo paredão
com som em alto volume e
com consumo de bebida al-
coólica. O evento foi encer-
rado por policiais da 52ª
Companhia Independente
de Polícia Militar
(CIPM/Lauro de Freitas).

Em nota, a Secretaria de
Segurança Pública (SSP) in-

formou que os policiais rea-
lizavam a operação 'Sossego'
quando receberam denúncia
anônima de uma festa, na
Lagoa da Base, no município
de Lauro de Freitas.

Quando as viaturas che-
garam na Rua Floriano Pei-
xoto, se depararam com cer-
ca de 200 pessoas.

A polícia informou que o
grupo estava aglomerado, a
maioria sem máscara, ou-

vindo som em alto volume e
fazendo uso abusivo de be-
bidas alcoólicas. Os PMs de-
terminaram o encerramento
do evento, ordem que foi
obedecida pelos participan-
tes. Nenhuma condução à
delegacia precisou ser feita.

A cidade teve, até agora,
23.106 casos suspeitos de
covid-19, sendo 5.661 resul-
tados positivos e 250 aguar-
dando análise.

FORAGIDO DE GOIÁS
É PRESO EM
POUSADA NA CAPITAL

STELLA MARIS Um homem
procurado pela Polícia Civil
de Goiás e de Tocantins foi
capturado na manhã de on-
tem por equipes do Depar-
tamento de Repressão e
Combate ao Crime Organi-
zado (Draco) da Bahia. O fo-
ragido da Justiça estava es-
condido em uma pousada,
na capital baiana.

O mandado de prisão foi
solicitado pela Delegacia Es-
tadual de Repressão aos Cri-
mes Cibernéticos e pela Divi-
são Especializada de Repres-
são a Crimes Cibernéticos.

Sabendo da possibilidade
do criminoso estar escondi-
do em Salvador, equipes da
Delegacia de Tóxicos e En-
torpecentes (DTE) de Salva-
dor iniciaram ações de inte-
ligência. Após localizarem
um veículo modelo Frontier,
os policiais civis montaram
uma campana e alcançaram
o criminoso, em uma pousa-
da, no bairro de Stella Maris.

O homem foi apresentado
na sede do Draco e, após de-
poimentos e exames, será
encaminhado para a sede da
Polinter, onde aguardará
transferência para Goiás.

AVIÃO DO TRÁFICO LEILOADO POR R$ 800 MIL

LANCES O avião modelo
Cessna Aircraft, prefixo
PR-OIE, usado por uma fac-
ção para transportar cocaína
e apreendido pelo Departa-
mento de Repressão e Com-
bate ao Crime Organizado
(Draco), em Vitória da Con-
quista, foi vendido por R$
800 mil, em leilão promovi-

do pela Polícia Civil da Bahia
e Ministério da Justiça. Além
da aeronave, 22 veículos
também recolhidos com tra-
ficantes, durante operações
policiais, estão sendo ofere-
cidos no leilão virtual. Inte-
ressados em dar lances po-
dem acessar o site
www.mpleiloes.com.br.

SOLDADO ACHADO MORTO DENTRO DE CARRO

CENTRO ADMINISTRATIVO
Um soldado da Polícia Mili-
tar, de 39 anos, foi encon-
trado morto dentro do pró-
prio carro, na manhã de on-
tem, no Centro Administra-
tivo da Bahia (CAB), em Sal-
vador, vítima de disparos de
arma de fogo. O caso é in-
vestigado pela Polícia Civil.

Segundo informações da Po-
lícia Militar, a causa da mor-
te de Albert dos Santos Oli-
veira será esclarecida após
investigação. Não há pistas
dos criminosos. Albert era
lotado no Batalhão de Guar-
das da PM e integrava a cor-
poração há 10 anos. O solda-
do deixa dois filhos.

BAHIA

FISCALIZAÇÃO NA CAPITAL
Os bairros com mais denún-
cias de som alto nesse último
fim de semana foram Liber-
dade (com 27 ocorrências),
Itapuã (25), Pernambués

(21), Parque Bela Vista (21),
Fazenda Grande do Retiro
(20) e Paripe (19). No perío-
do, a Subcoordenadoria de
Combate à Poluição Sonora
de Salvador, vinculada à Se-

cretaria Municipal de Ordem
Pública (Semop), fez uma
operação na cidade para
combater a prática.

Os agentes fizeram 324
vistorias e apreenderam 118
equipamentos na ação, que
contou com apoio da Polícia
Militar.

As cinco fontes sonoras
mais denunciadas foram re-
sidência (responsável por
29% das reclamações), veí-
culo particular (27,5%), área
pública (19,3%) e bar, res-
taurante ou boate (9,4%).

Ainda de acordo com a Se-
mop, o último fim de sema-
na de agosto contabilizou
redução no número de de-
núncias de poluição sonora.
De sexta (28) a domingo
(30), foram 810 ocorrências
registradas contra as 1.100
computadas entre os dias 21
e 23, ou seja, houve queda de
26%. Entre os dias 14 e 16, a
secretaria havia recebido
2.200 denúncias.

As ações de combate à po-
luição sonora acontecem
diariamente, sendo intensi-
ficada principalmente nas
áreas com maior número de
reclamações.

A fiscalização tem como
alvos estabelecimentos co-
merciais e residenciais, bem
como veículos e “paredões”
formados. A população pode
fazer denúncias para a Coor-
denadoria de Fiscalização e
Combate à Poluição Sonora
pelos telefones Fala Salvador
156 ou Disque Coronavírus
160. “A poluição sonora se
destaca cada vez mais como
um problema de saúde públi-
ca. Nesse sentido, vem cau-
sando graves prejuízos, prin-
cipalmente agora em tempo
de pandemia”, disse o titular
da Semop, Marcus Passos.
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