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Preso por estupro
é ambulante na
Barra há 14 anos

CRIME EM ONDINA Preso por
estuprar uma estudante em
Ondina depois de seguir a
vítima desde a Federação,
Everton Pereira dos Santos
Silva era vendedor ambu-
lante de queijo na Barra há
14 anos e foi reconhecido por
outro comerciante informal
da região. Ele é investigado
por pelo menos sete crimes
sexuais, entre estupro e ten-
tativa de estupro, sendo três
na área da Barra.

“Ele tinha o mesmo ‘mo-
dus operandi’ e mesmo per-
fil de vítima. Como nossa
faixa litorânea é muito curta,
todos vendedores se conhe-
cem e nós também conhe-
cemos os comerciantes e
ambulantes”, disse a dele-
gada Mariana Ouais, da 14ª
Delegacia (Barra), em cole-
tiva na sexta-feira (22).

Na Barra, as vítimas eram
trabalhadoras atraídas com
falsas promessas. “Ele atraía
os alvos dizendo que um
grupo de turistas tinha inte-
resse na prestação de servi-
ços delas, uma trançadeira,
uma pessoa que pinta o cor-
po, e nisso ele atraía a víti-
ma até um lugar ermo e, a
partir de determinado mo-
mento, passava a ameaçar
essa vítimas e acabava con-
vencendo que estava arma-
do e causaria mal maior ca-
so ela não cedesse”, acres-
centou a delegada.

No dia em que o homem

atacou a estudante, uma jo-
vem de 20 anos que estava a
caminho da aula, ele acabou
sendo visto e reconhecido.
“Sobre esse estupro consu-
mado que ele cometeu,
quando ele passou com a ví-
tima, foi visto por outro am-
bulante. Quando a vítima
retornou e informou, o am-
bulante disse que sabia
quem era. Ele se prontificou

a ir à delegacia, prestou de-
clarações, os dois se subme-
teram ao procedimento de
retrato falado e aí consegui-
mos identificar. Nossa maior
dificuldade foi a qualificação
dele, porque as pessoas ge-
ralmente não pegam nome.
Mas como ele tinha traba-
lhado para um comerciante
informal, esse comerciante
nos forneceu a cópia da

identidade dele”, diz Ouais.
Com as informações sobre

o suspeito e o mandado de
prisão expedido pela Justiça,
a polícia foi atrás dele em
Serra Preta, no interior baia-
no, onde ele tem família.
“Com medo de uma retalia-
ção maior, eles orientaram
que ele se entregasse.”

O titular da 7ª Delegacia
(Rio Vermelho), Nilton Bor-
ba, comentou sobre o local.
“Ele estava em um imóvel
que pertenceu aos avós dele.
Depois que os avós morre-
ram, o local se tornou uma
casa de veraneio para a fa-
mília. Era onde ele estava,
antes de se entregar. Os de-
talhes de por onde ele esteve
antes da prisão serão levan-
tados durante o depoimento,
ainda não temos essas infor-
mações”, afirmou.

Everton já tem passagens
por roubos e estupros - ele
chegou a ser condenado por
um estupro em 2015 e foi
solto em 2020, durante a
pandemia. Todos os crimes
foram cometidos em Salva-
dor. Desta vez, ele vai res-
ponder por estupro e roubo.

REPRODUÇÃO

Everton
Pereira dos
Santos Silva
também é
suspeito de
violentar
vendedoras
do bairro

Guarda municipal
é procurado por
violentar
adolescente
RIACHÃO DAS NEVES Um
guarda municipal da cidade
de Riachão das Neves, no
oeste da Bahia, está foragi-
do. Ele é suspeito de ter es-
tuprado e engravidado uma
adolescente de 12 anos. O
crime foi descoberto pela
mãe da vítima.

Segundo informações da
Polícia Civil, a mãe estra-
nhou que a barriga da ado-
lescente estava crescendo e a
levou para o Conselho Tute-
lar. Lá, a vítima contou so-
bre os abusos sofridos.

De acordo com informa-
ções da TV Bahia, a menina
contou que outras amigas
também eram estupradas
pelo homem. O Conselho
Tutelar registrou o caso na
Delegacia Territorial de Ria-
chão das Neves. A Justiça
expediu o mandado de pri-
são e ele segue sendo procu-
rado pela polícia.

Na semana passada, um
guarda também esteve no
noticiário policial como acu-
sado. Foi em Vitória da Con-
quista, onde agrediu e amea-
çou um adolescente que havia
discutido com o filho dele.
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