
24h 8 | Salvador, quarta-feira, 16 de novembro 2022

CIA-AEROPORTO Os moto-
ristas que trafegavam na
tarde de ontem pela BA-526,
na altura da CIA-Aeroporto,
e pela Via Metropolina, am-
bas na Grande Salvador, fo-
ram surpreendidos pela ação
de criminosos que tentavam
praticar assaltos em arras-
tões e destruir os veículos
que circulavam pelo local.

Relatos enviados ao COR-
REIO descrevem três ho-
mens pendurados na divisó-
ria central da CIA-Aeroporto
atirando pedras e paralelepí-
pedos contra os carros que
passavam. “Mas, eram pe-
dras imensas mesmo, e a ga-
lera desviando e eles tentan-
do vir para a pista assaltar”,
conta um dos motoristas que
conseguiu impedir que o au-
tomóvel fosse atingido.

Sem se identificar, ele rela-

Bandidos apedrejam
carros em ataques
a estradas da RMS

tou que estourou um dos
pneus na tentativa de desviar
das pedras arremessadas
contra seu carro. Ao conse-
guir parar em um centro de
compras próximo ao local da
ação, ele encontrou ao menos
cinco condutores com os car-
ros estacionados com marcas
de pedradas resultantes da
ação dos criminosos.

Um dos proprietários de
um carro atingido mostrou,
em um vídeo divulgado nas
redes sociais, como ficou a si-
tuação do veículo. Ele voltava
de Praia do Forte para Salva-
dor e narrou que os apedreja-
dores estavam agindo nos
dois sentidos da via. “Acerta-
ram mais ou menos uns 10
carros, inclusive o meu.
Afundaram o capô do meu
carro”, afirmou a vítima.

Outro condutor relatou ter

dirigido na contramão para
escapar de um bloqueio na
pista criado pelos envolvidos
na ação que, segundo ele,
também bradavam o nome
de uma facção criminosa.
“Estavam gritando ‘tudo é
três, é BDM e não passa na-
da’. Deus me deu livramen-
to, senão eu quase bateria de
frente, como vi acontecer
com outro colega”, contou.

Acionada, a Polícia Militar
foi até o local, mas os sus-
peitos já haviam fugido.
Ainda segundo a corpora-
ção, a via foi obstruída com
objetos incendiados. Devido
ao fato, registrado também
na Via Metropolitana, a PM
permaneceu no local para
garantir a liberação da pista
e o fluxo normal de pessoas e
veículos. Não há confirma-
ção de feridos.

REPRODUÇÃO

Além de atirar
pedras nos
veículos, os
criminosos
bloquearam as
pistas com
entulhos

Acertaram
mais ou menos uns
10 carros, inclusive
o meu. Afundaram
o capô do meu
carro
motorista que não quis se identificar

Estavam
gritando ‘tudo é
três, é BDM e não
passa nada’. Deus
me deu livramento,
senão eu quase
bateria de frente,
como vi acontecer
com outro colega
motorista que não quis se identificar

BAHIA

Vigilante é morto
a tiros em ponto
de ônibus da
Gal Costa
SUSSUARANA O vigilante
Valmir Soares Cerqueira, de
49 anos, foi morto a tiros em
um ponto de ônibus na Ave-
nida Gal Costa, próximo à
estação Pirajá, na Sussuara-
na, na manhã desta ter-
ça-feira.

Segundo a TV Bahia, Val-
mir estava no ponto espe-
rando um ônibus para seguir
até Lauro de Freitas, na Re-
gião Metropolitana de Salva-
dor, onde olharia um terre-
no. Uma dupla armada che-
gou de carro e desceu. A ví-
tima teria reagido quando
um assalto foi anunciado e
foi baleada, de acordo com a
emissora.

A Polícia Civil diz que as
circunstâncias do caso são
investigadas e que a motiva-
ção do crime ainda é desco-
nhecida.

Equipes da 48ª Compa-
nhia Independente de Polí-
cia Militar (CIPM) foram até
o local depois da denúncia
de que havia um homem ba-
leado. Nenhum suspeito foi
encontrado próximo.

O Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
foi chamado, mas Valmir
morreu ainda no local, caído
na área de matagal atrás do
ponto.

PRF RECUPERA
VEÍCULO ROUBADO
EM SÃO PAULO

INTERIOR BAIANO Um veícu-
lo roubado em São Paulo foi
encontrado no município
baiano de Manoel Vitorino,
em um trecho da BR-116 na
manhã de ontem, por agen-
tes da Polícia Rodoviária Fe-
deral. O carro passava por
manutenções numa oficina
localizada às margens da BR,
quando foi localizado. O ho-
mem que estava de posse do
carro informou que trocou
uma casa pelo veículo em
Itagi, interior da Bahia, com
um rapaz desconhecido.

JOVEM DE 24 ANOS
É ASSASSINADA NA
PORTA DE CASA

VILA CANÁRIA Uma mulher
de 24 anos foi morta a tiros,
na frente de casa no bairro
de Vila Canária, em Salva-
dor, nesta segunda-feira. A
vítima foi identificada como
Simone Luz da Silva. De
acordo com informações da
Polícia Civil, quatro homens
atiraram contra a vítima. A
equipe da Serviço de Inves-
tigação de Local de Crime do
Departamento de Homicídio
e Proteção Pessoa
(Silc/DHPP) foi acionada
para os levantamentos ini-
ciais.
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