Salvador, quarta-feira, 22 de junho 2022
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BAHIA
MP VAI APURAR
DENÚNCIAS CONTRA A
FUNDAÇÃO DR. JESUS
CANDEIAS O Ministério Público da Bahia informou que
vai apurar as denúncias de
internos da Fundação Doutor
Jesus, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. Eles relataram uma rotina de castigos com banho de
25 segundos e dias comendo
apenas arroz. O assunto foi
revelado pelo Fantástico, no
domingo (19). Entre 2015 e
2022, a Fundação recebeu R$
85 milhões do governo estadual para o projeto de acolhimento de mil pessoas.

IDOSO É BALEADO EM
ASSALTO NA CAPITAL;
SUSPEITOS FUGIRAM
ARMADOS Um idoso foi baleado durante um assalto no
bairro da Boa Vista de São
Caetano. Segundo a Polícia
Militar, o crime aconteceu na
Rua Rodovia A, no sábado
(18). Ele foi identificado como
Adailton Santos Pereira, 63
anos. A vítima foi abordada
por três homens armados que
exigiram dinheiro e celular e,
em seguida, atiraram. Adailton foi socorrido, mas o estado de saúde dele não foi divulgado. Ninguém foi preso.

MENINA ATROPELADA Cerca
de 100 pessoas participaram,
ontem, do enterro da menina Eloá Rastele de Oliveira,
11 anos, que morreu na tarde
de domingo (19) após ser
atropelada enquanto tentava
atravessar a Avenida Bonocô.
O choro e a sensação de choque pela partida prematura
prevaleceram entre familiares e amigos.
Aos domingos, Eloá costumava sempre estar na
Igreja, participando com um
grupo de crianças, como fez
na tarde em que morreu.
Dessa vez, na saída, o grupo
decidiu ir para a quadra do
canteiro central da Bonocô e
assistir a uma partida de futebol. Boa parte deles conseguiu passar sem problemas.
Eloá, sozinha, não.
“Eles conseguiram passar,
mas, na hora que todo mundo foi, uma amiguinha segurou ela e não deixou ir.
Eloá foi depois sozinha. Na
hora, um carro branco freou

Médico acusado
de agredir
companheira é
preso novamente

Pais pedem que
motorista se
apresente à polícia
ARISSON MARINHO

Enterro de Eloá Rastele de Oliveira, 11, foi ontem na Quinta dos Lázaros

SALVADOR O médico ortopedista Daniel Sadigursky,
suspeito de agredir a companheira em dezembro do
ano passado, foi preso novamente em Salvador, anteontem. A polícia não informou
o motivo da prisão.
Ainda segundo a polícia, o
mandado de prisão do cirurgião foi cumprido pela Coor-

denação de Polícia Interestadual. O médico está, provisoriamente, na carceragem
da Polinter enquanto aguarda uma vaga para o sistema
prisional. Procurado, o Tribunal de Justiça da Bahia pediu para que o Ministério
Público fosse contactado,
mas o órgão afirmou não ter
dados sobre a prisão.

em cima dela. Sem saber se
ia ou voltava, ela foi pra
frente e um carro preto atropelou minha filha”, contou
Valdenice Xavier Rastele, 35
anos, mãe de Eloá.
Quem atropelou Eloá fugiu sem prestar socorro e,
quando o Samu chegou, ela
já estava sem vida. A Polícia
Civil, que investiga o caso,
disse que não poderia dar
mais detalhes. “A apuração
está em andamento, e detalhes não estão sendo divulgados para não interferir no
andamento do caso”, informou, em nota.
“Morreu um pedaço de
mim junto com ela. Só Deus
sabe o quanto está sendo difícil. Quando me avisaram,
não acreditei. É difícil entender que ela partiu, não consigo nem imaginar como vai
ser sem minha filha”, disse a
mãe, chorando. Ela e o marido - pai de Eloá, Eliabe Fagundes - pedem que quem
atropelou Eloá se apresente.
REPRODUÇÃO

O ortopedista Daniel Sadigursky
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