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Menina
vítima de
bala perdida
Ellen Vitória, 8 anos, foi baleada por traﬁcantes
que disputam o controle de área no bairro da
Charnequinha, no Cabo de Santo Agostinho
polícia investiga a disparos efetuados por intemorte de Ellen Vitó- grantes de dois grupos rivais
ria Ferreira da Silva, da comunidade. Os grupos dis8 anos, que teria sido vítima putam o controle do tráfico
de bala perdida. O crime no local, onde tiroteios são freocorreu por
quentes.
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Equipes do 18º Batalhão de metros do lugar em que Ellen
Polícia Militar (BPM), respon- Vitória caiu. Uma das balas
sável pelo policiamento na atingiu a cabeça da garota. Ouárea, estiveram no local. As in- tros disparos perfuraram pavestigações indicam que a me- redes e portas de casas, provonina foi atingida por um dos cando uma espécie de toque
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de recolher sob à luz do dia.
Ruas e praças ficaram vazias.
Dois casos parecidos ao da
Charnequinha ocorreram, há
dois anos, em outras localidades do Cabo de Santo Agostinho. Na manhã do dia 16 de
agosto de 2016, uma bala perdida atingiu uma menina de
8 anos no Alto da Bela Vista.
O crime aconteceu em frente
a uma escola. A garota não resistiu ao ferimento de uma
das balas disparadas na briga
entre um comerciante, 57
anos, e um assaltante, 19 anos.

Em 12 abril de 2016, também no Alto da Bela Vista,
uma menina de 6 anos foi
atingida na cabeça por uma
bala perdida quando retornava da escola para a casa. A garota estava com irmãos ao se
ouvir uma série de disparos.
Após ser baleada, a menina
de 6 anos, aluna de uma escola da rede municipal do Cabo
de Santo Agostinho, foi levada para uma unidade de saúde da cidade de depois transferida para o Hospital da Restauração, onde faleceu no dia

14 de abril.
Em nota, a Polícia Militar
informou ter sido acionada
para uma ocorrência de troca de tiros no bairro da Charnequinha. “Ao chegar ao local, o efetivo constatou um
homicídio, uma criança de 8
anos. Guarnições da PM permaneceram no local até a chegada da Polícia Civil e Instituto de Criminalística, enquanto outras viaturas saíram em busca dos suspeitos
do crime. Até o momento ninguém foi preso.”

WHATSAPP/REPRODUÇÃO

Entre as comunidades mais pobres do Cabo, o bairro da Charnequinha tem sofrido com tiroteios frequentes

Ellen, 8 anos, foi baleada
na cabeça em uma das
ruas da comunidade
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Visitas suspensas em presídio
Mulheres de reeducandos
do Complexo Prisional do
Curado, na Zona Oeste do Recife, protestam ontem, na
frente da unidade, porque as
famílias não foram autorizadas a entrar no presídio, conforme é previsto nos finais
de semana. A proibição da visita dominical aconteceu após
o registro de pelo menos a
morte de um preso dentro do
Presídio Frei Damião de Bozanno (PFDB), uma das três
unidades do complexo, após
uma briga entre eles. A briga
aconteceu no sábado.
Uma das organizadoras do
protesto, que pediu para não
ser identificada, disse que
tem 19 anos e um bebê com

3 meses, cujo pai está no
complexo. “Ontem (sábado),
deixaram a gente entrar mesmo com bala lá dentro. Hoje (ontem) não querem deixar a gente visitar os presos
mesmo com a situação calma”, criticou. No sábado, os
presos têm direito à visita
conjugal e, no domingo,
acontece a visita de outros
familiares. Cinco presos estariam feridos.
Revoltadas com a situação,
mulheres colocaram fogo em
pneus, paus e outros objetos
e fecharam o tráfego na Avenida Liberdade, em frente ao
complexo prisional, e em uma
via local, para chamar a atenção para a situação. “As notí-

cias que chegam para a gente é que tem dez pessoas mortas e muito mais feridos. A
gente trouxe comida para eles
e está tudo estragado aqui fora. Queremos notícias deles”,
disse a mulher de 19 anos.
As mulheres dos reeducandos afirmaram que, no sábado pela manhã, presos do pavilhão F invadiram o pavilhão
D. O morto foi identificado como John Lennon Brito da Silva, cuja idade não foi informada. Feridos foram levados
para a emergência do Hospital Otávio de Freitas. A pretensão de algumas delas, como forma de pressionar para
conseguir a visita suspensa
ontem, é permanecer em fren-
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te à unidade prisional ao longo desta semana.
JUSTIFICATIVA
Em nota à imprensa, a Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) informou
que por medida de segurança preservando a integridade
física de visitantes (crianças
e adultos) e servidores do Presídio Frei Damião de Bozzano
(PFDB), no Complexo do Curado, as visitas foram suspensas. “Embora a unidade prisional esteja controlada, diligências e ações de segurança
estão sendo realizadas.
O comunicado para Seres
afirma ainda que as brigas
entre detentos resultaram em

Mulheres queimaram pneus na Avenida Liberdade

cinco feridos e um morto
(John Lennon Brito da Silva).
E que um dos feridos permanecia no Hospital Otávio de
Freitas até ontem à noite e os
demais receberam alta. “A Seres trabalha na averiguação

das circunstâncias em que o
fato ocorreu, porém todos os
envolvidos são conduzidos à
delegacia para providências
cabíveis e submetidos ao Conselho Disciplinar da unidade
prisional.”
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