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Corpo carbonizado pode ser de empresária
DESAPARECIDA Familiares
da empresária Ludmila Aragão Campos, 41 anos, que
não é vista desde a segunda-feira (27), aguardam o
resultado dos exames de
DNA para saber se o corpo
encontrado dentro de um
carro carbonizado é mesmo
da vítima.
Ludmila foi vista pela última vez no ferryboat. De acordo com parentes, ela e o
ex-namorado, de prenome
Charles, haviam discutido e
partiram da localidade de
Aratuba, em Vera Cruz, no
carro dela, no sentido Salvador. Mas o veículo, destruído
pelo fogo, foi encontrado na
terça-feira (28) com um corpo
carbonizado em uma fazenda
na região de São Sebastião do
Passé, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).
Charles se apresentou anteontem na 24ª Delegacia
(Vera Cruz), onde foi ouvido
e liberado. A assessoria da
Polícia Civil não confirmou
se ele é considerado suspeito
pelo crime.
A família resolveu procurar a polícia para registrar o

Salvador, sexta-feira, 31 de janeiro 2020

DIVULGAÇÃO

Carro da vítima achado em São Sebastião do Passé; ex foi ouvido

Foi achado esse
corpo e estamos
aqui, fazendo esses
exames, para tentar
identificá-la e
poder dar um
enterro digno a ela
Raimunda Campos
Ludmila morava em Aratuba

Mãe da empresária Ludmila Aragão Campos,
desaparecida desde segunda-feira (27)

desaparecimento na terça.
De acordo com informações
de parentes, os dois haviam
brigado e, no dia anterior, o
homem foi visto por vizinhos
saindo da casa de Ludmila,
em Aratuba, antes que a residência fosse destruída pelo
fogo. Horas depois, a empresária e seu veículo, que estava na garagem de casa, também sumiram do local.
A suspeita é que o homem
tenha ateado fogo na casa e
raptado a mulher para, em
seguida, matá-la. A hipótese
ganhou força depois que a polícia encontrou o veículo de
Ludmila carbonizado numa
estrada de terra. Imediatamente, os familiares da empresária foram acionados e
identificaram no local o Renault Sandero, de cor cinza e
placa PNZ 5A44, como sendo
dela. A identificação foi possível pela numeração do chassi.
Ontem, no Departamento
de Polícia Técnica (DPT), a
mãe da empresária, Raimunda Campos, contou que
a filha se queixou após receber mensagens do ex e disse
que desativaria o Whatsapp.

INCÊNDIO ATINGE PRÉDIO DO BANCO DO BRASIL

ADOLESCENTE É ASSASSINADA EM CANDEIAS

COMÉRCIO Um incêndio em
uma agência do Banco do
Brasil deixou algumas pessoas assustadas no final da
manhã de ontem, na Avenida Estados Unidos, Comércio, em Salvador. As chamas
provocaram uma coluna de
fumaça que podia ser vista a
quilômetros de distância.
Em nota, o Corpo de Bom-

PASSAGEM DOS TEIXEIRAS
Leide Daiane do Bonfim, 15
anos foi morta a tiros na terça (28), por volta das 23h30,
na comunidade Poço das Pedras, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Segundo familiares, a menina foi retirada de
casa enquanto dormia e levada por homens armados

beiros Militar da Bahia
(CBMBA) informou que o
problema surgiu no sistema
de ar-condicionado do prédio. O fogo atingiu as estruturas de fibra de vidro que
envolvem a tubulação.
Por volta das 15h, os bombeiros conseguiram controlar e debelar as chamas. Não
houve vítimas.

para um matagal, onde foi
morta com tiros na cabeça e
em várias partes do corpo.
“Não sei por quê fizeram
isso com ela. Ela era uma
menina boa, obediente, estudava. Não temos suspeita
do que pode ter ocorrido”,
contou uma irmã, sob anonimato. Leide era aluna do 6º
ano numa escola municipal.
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Homem é
executado
com seis tiros
em semáforo
BARRIS Um homem morreu
ontem de manhã após ser
atingido por pelo menos seis
disparos de arma de fogo,
por volta das 10h20, na sinaleira que fica próxima à Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) dos Barris. A vítima
foi encontrada sem os documentos e, até o final da noite
de ontem, ainda continuava
sem identificação.
No local, ambulantes que
testemunharam o crime evitaram falar sobre o assunto confirmam, no entanto, se
tratar de um vendedor da
região, conhecido como
Gordo, e que trabalhava comercializando água na região do Campo Grande.
“Na hora dos tiros, ninguém ficou perto, correu todo mundo. Graças a Deus,
não acertou ninguém. Quem
vai ficar perto de tiro? Foi tiro que só a zorra”, contou
um ambulante que presenciou o crime.
Ainda de acordo com a
testemunha, os tiros foram
efetuados por uma pessoas
que estava em um veículo
GM Prisma, de cor prata. Todos os disparos atingiram a
vítima pelas costas.
Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu), além de
viaturas da Polícia Militar,
foram ao local para aguardar
a remoção do corpo do homem para o Instituto Médico
Legal Nina Rodrigues.

Testemunhas
disseram que vítima
era um vendedor de
água que trabalhava
na região do
Campo Grande
QUATRO SÃO PRESOS
EM CAMAÇARI POR
TRÁFICO E ROUBO
MANDADOS Quatro pessoas
foram presos anteontem em
Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. De
acordo com informações da
Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), com
dois dos suspeitos foram encontrados sete tabletes de
maconha, porções de cocaína, duas balanças e mil pinos
utilizados para acondicionamento de cocaína. As prisões
foram feitas no bairro da Gleba B numa ação conjunta da
18ª Delegacia (Camaçari), 12º
Batalhão da Polícia Militar
(BPM) e 59ª Companhia Independente da Polícia Militar
(CIPM/Camaçari). Mais duas
pessoas procuradas por roubo também foram presas pelas equipes nos bairros Verde
Horizonte e Industrial Urbano, ambos em Camaçari.

