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INSEGURANÇA Bandidos armados invadiram agências atirando e fizeram cerca de dez reféns na fuga

Agências do BB e Banco do Nordeste
são assaltadas em Mundo Novo
DAVI LEMOS

Cerca de dez ladrões forte-
mente armados assaltaram o
Banco do Brasil (BB) e o Banco
do Nordeste em Mundo Novo
(a 292 km de Salvador), na
Chapada Diamantina, no fi-
nal da manhã de ontem.

Segundo testemunhas, eles
já chegaram atirando, e a ação
durou cerca de duas horas.

Um dos funcionários do
Banco do Nordeste, que foi
levado como refém durante
a fuga da quadrilha, foi atin-
gido por dois tiros no ab-
dômen.

Informações preliminares
apontam que o ferido tinha
sido atendido em hospital da
cidade e, depois, encaminha-
do ao Hospital Geral Clériston
Andrade, em Feira de Santa-
na. A direção do hospital não
confirmou a informação.

Testemunhas ouvidas por
A TARDE disseram que seria
mais provável que os tiros que
alvejaram o bancário tives-
sem vindo dos policiais mi-
litares, uma vez que o fun-
cionário ferido era usado co-
mo escudo humano.

“Ele foi colocado com o cor-
po para fora e apenas as per-
nas para dentro do Fiat Uno
dele, que os bandidos usaram
para fugir”, relatou uma tes-
temunha.

Segundo ela, três reféns fo-
ram colocados no veículo e
outros sete, ou oito, foram co-

locados numa pick-up. De-
pois que tiros foram dispa-
rados contra o Uno pelos po-
liciais, os bandidos que esta-
vam no veículo seguiram em
fuga na pick-up, em direção a
Tapiramutá.

A PM informou ontem que
perseguia dez ladrões, em di-
ligências para localizá-los. Cir-
cularam informações de que

os bandidos estariam na re-
gião da Estrada do Palmeral, a
12 quilômetros do município.

Chegada às agências
Conforme a polícia, o bando
se dividiu em dois grupos de
três – um sétimo ficou do lado
de fora das agências, situadas
frente a frente – e já entraram
atirando para o alto.

Acervo Mundo Novo / BApress / O Globo

O Ford Fiesta, um dos dois carros em que ladrões chegaram à cidade, foi incendiado

71
ataques a bancos foram
realizados este ano na
Bahia até ontem, segundo
o Sindicato dos Bancários.
Foram 57 casos no interior
e outros 14 casos na
capital baiana

Na capital,
suspeita de
bomba em banco
interdita rua

DA REDAÇÃO

Uma denúncia anônima re-
cebida pela Superintendên-
cia de Telecomunicações das
Polícias Civil e Militar movi-
mentou o bairro do Rio Ver-
melho na manhã de ontem.

A suspeita era de que havia
uma bomba próxima à agên-
cia do Banco Itaú, localizada
na Rua Oswaldo Cruz, uma
das principais do bairro.

Conforme a 12ª Companhia
Independente da Polícia Mi-
litar (CIPM), o alerta chegou à
central da unidade por volta
das 6h45. A informação era
que uma das câmeras exter-
nas da agência estava dani-
ficada e a outra coberta com
um pano branco.

O Comando de Operações
Especiais da PM foi acionado
e uma guarnição da PM foi
deslocada para verificar a de-
núncia, entretanto tudo não
passou de alarme falso.

Congestionamento
De acordo com informações
da Transalvador, o trânsito fi-
cou congestionado na região
por conta da interdição da po-
lícia durante a investigação
da denúncia.

A lentidão no tráfego afetou
o fluxo de veículos em bairros
próximos ao Rio Vermelho,
chegando até a Av. Manoel
Dias da Silva, na Pituba.

Uma das quatro faixas de
trânsito foi liberada no final
damanhã,masotrânsitocon-
tinuou lento no local por um
bom tempo.

VITÓRIA DA CONQUISTA

Caloura da Uesb denuncia
colegas por trote degradante

MÁRIO BITTENCOURT
Vitória da Conquista

A Polícia Civil investiga, a par-
tir de hoje, denúncia feita ao
Ministério Público (MP) por
uma estudante de agronomia
de 22 anos que diz ter sido
obrigada a lamber os órgãos
genitais de um boi durante
trote, sexta-feira, na Univer-
sidade Estadual do Sudoeste
(Uesb), em Vitória da Conquis-
ta, no sudoeste baiano.

Segundo o depoimento ao
MP, a caloura (que prefere não
ser identificada) estava na se-
gunda semana de aulas e par-
ticipou do trote por pressão
dos veteranos. “Se eu não par-
ticipasse, seria pior”, disse,
ressaltando que avisou ser
“alérgica a tudo”.

Durante a “brincadeira”,
ela e outros calouros ainda
foram obrigados a andar co-
mo “elefantinho”, com as
mãos dadas passando sob as
pernas. No comando, alunos
do 3º e 4º semestres.

Ela desconfia, também, que
passaram sêmen humano
nos genitais do boi e ainda
teriam dito que aquele órgão
“nem é o de verdade”. Para
finalizar, disse, deram uma
mistura de mata-bicheira
com urina de animal para os
calouros bochecharem.

Alergia
A aluna diz ter tido reações
alérgicas e desmaiado, sendo
levada à enfermaria da Uesb,
onde recebeu apenas café e
biscoito, que não conseguiu
engolir porque a língua co-
meçou a sangrar. E, assim,
saiu do local e foi para Bru-
mado, sua cidade natal.

ApromotoraCarlaMedeiros,
que a ouviu, qualificou o trote
como“muitoviolentoequepo-
de configurar lesão corporal”. A
jovem está sendo acompanha-
dapelaComissãodeDireitosda
Mulher da OAB.

Para a advogada Michelly

Leão, o caso pode ser de “lesão
corporal, estupro por ato di-
verso de conjunção carnal,
tentativa de homicídio dolo-
so, por dolo eventual, porque
sabiam que ela tinha alergia e
a colocaram para bochechar
com mata-bicheira”. Segundo
ela, a Uesb pode responder
por “omissão de socorro”.

Análise e investigação
A assessoria de comunicação
da Uesb informou que não
poderia se pronunciar por-
que o reitor está viajando. A
universidade, porém, reco-
nheceu que o trote ocorreu e
que o caso está sendo ana-
lisado internamente.

A enfermeira Maria da Pai-
xão, que atendeu a aluna, e o
presidente do centro acadêmi-
co do curso, Ednaldo Dantas,
não quiseram dar declaração.

A delegada Tânia Santos
disse que só aguarda o ofício
do MP para abrir as investi-
gações. O documento não foi
enviado ontem devido à pa-
ralisação dos policiais civis.

“(Trata-se de
trote) muito
violento e que
pode configurar
lesão corporal”
CARLA MEDEIROS, promotora

CURTAS

Morre terceira vítima de acidente

José Adauto Oliveira, 52 anos,
morreunanoitededomingo,
no Hospital Geral Clériston
Andrade, em Feira de Santa-
na, onde foi internado, em
estadograve,pelamanhã.Ele
era o condutor do Siena placa
JRY-6181, que se envolveu em
um acidente na BR-116 Norte,
em Santa Bárbara. No local,
morreram Maria Edelci Car-
valho Oliveira, 46 anos, es-
posa de Adauto, e Roberto de
Jesus Silva, 28, que dirigia a
Kombi de placa JSE-9305.
Conforme informações do
hospital, Adauto teve cons-
tantes paradas cardíacas e foi
reanimado, mas na última
vez os médicos não tiveram
êxito. Segundo a Polícia Ro-
doviáriaFederal,ochoquefoi

causado pelo motorista da
Kombi, que fazia ultrapassa-
gens, perdeu o controle da
direção e bateu de frente com
o Siena. “Testemunhas afir-
mam que eles estavam em
alta velocidade, o que fica
confirmado pelo estado em
que ficaram os veículos”, dis-
se um policial.

EM ITUBERÁ

Valtece de Jesus Brito, 30,
morreu em acidente no
km-145 da BA-001, ontem,
perto de Itaberá, no sul
baiano. Segundo a PRE, o
carro bateu em um poste

Evento discute os
danos do chumbo
Estão abertas as inscrições
para o I Simpósio de Atua-
lização Científica de Santo
Amaro (I Sacsa), que acon-
tece de 14 a 16 deste mês, na
cidade do Recôncavo baiano.
Uma realização da Univer-
sidade Federal da Bahia e
Prefeitura de Santo Amaro,
com patrocínio da Fapesb, o
objetivo é reunir pesquisa-
dores que realizaram estu-
dos, nos últimos 10 anos, so-
bre a contaminação ambien-
tal por chumbo, provocada
pela Cobrac/Plumbum. As
inscrições devem ser feitas,
presencialmente, no balcão
do I Sacsa, no prédio do INSS,
1º andar, na Avenida Ferreira
Bandeira, em Santo Amaro.

“Ele (o ferido)
foi posto com o
corpo para fora
e as pernas para
dentro do Fiat
Uno dele, usado
na fuga”
TESTEMUNHA

Os bandidos chegaram em
dois carros – uma Ranger e
um Fiesta, depois incendiado
– e começaram a ação por vol-
ta das 11h30.

Um funcionário do Banco
do Nordeste disse que, quan-
do percebeu, um dos três se-
guranças fugiu. Outros fun-
cionários foram para o andar
do arquivo. “Depois os ho-

mens subiram e mandaram
que tirássemos a camisa”, dis-
se um dos bancários. Os re-
féns foram usados como es-
cudo em frente às agências.

Oclimadeinsegurançadei-
xou os moradores assusta-
dos, uma vez que, em dezem-
bro, a mesma agência do Ban-
co do Brasil foi alvo de uma
quadrilha de assaltantes.

Desde 2008,
os trotes são
vetados na Uesb,
mas seguranças
dizem ter ordem
de não interferir

Roubados R$ 40
mil em Aramari
Um ladrão armado roubou
R$ 40 mil da Secretaria de
Obras de Aramari (a 120 km
de Salvador), por volta das
13h30 de ontem, quando tra-
balhadores diaristas seriam
pagos. Segundo a polícia, ele
integra um bando de, pelo
menos, quatro homens e
saiu do local sem ser notado.
Entrou em um Sandero, on-
de outro o aguardava, e fu-
giram em direção a Alagoi-
nhas. Dois suspeitos, natu-
rais da cidade, já foram iden-
tificados. Sérgio de Santana
Silva Junior, 22, suspeito de
ter agido como “olheiro”, já
está preso e vai responder
por assalto e formação de
quadrilha.
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