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A8 cidades Terça-feira, 06 De Dezembro De 2022

terça-feira (29), para o Hos-
pital Beneficência Portuguesa 
do Mirante, em São Paulo. 

Nas redes sociais, a famí-
lia pedia orações e justiça por 
Marcelo. 

“Bom dia, pessoal! Gostaria 
de agradecer, primeiramente 
à Deus, por nos permitir nos 
despedir do Marcelo. Foram 
dias difíceis demais, ele lutou 
bravamente, foi um guerreiro, 
mas descansou! Agora só nos 
resta continuar orando pra 
que ele seja bem recebido no 
reino dos céus. Muito, muito, 
muito obrigada por cada ora-
ção! Ele suportou até aqui por 
cada uma delas. Que Deus 
possa nos fortalecer e nos dar 
suporte pra enfrentar os dias 
de saudade que estão por vir”, 
escreveu um familiar. 

O caso 

Marcelo foi atingido por 
um disparo de fuzil, nas cos-
tas, na madrugada do último 
dia 14, durante uma suposta 
perseguição, nas imediações 
do 3° Batalhão da PM, na AL-
220, em Arapiraca. A família, 
por sua vez, contesta a ver-
são policial de que ele esta-
va com um revólver de calibre 
38, com numeração raspada e 
três munições. 

De acordo com o advogado 
da vítima, Marcelo era bastan-
te conhecido na cidade, onde 
trabalhava juntamente com 
seu pai. A defesa dele ponde-
ra que, por conta de sua con-
dição financeira e um históri-
co sem antecedentes, poderia 
possuir qualquer armamento 
de forma legal, ao contrário 
da versão apresentada pelos 
policiais militares à Delegacia 

Morre eM SP eMPreSário baleado  
durante abordageM Policial eM alagoaS 

arquivo PeSSoal 

Marcelo barbosa leite não resistiu à gravidade dos ferimen-
tos por disparo de fuzil por policial militar em rodovia de al 

regina carvalho 
anna cláudia almeida 
repórter 

Com avanço nas investiga-
ções, a Polícia Civil de Ala-
goas (PC/AL) teve acesso as 
imagens que podem revelar o 
suspeito de colocar um artefa-
to explosivo na Rua Joaquim 
Nabuco, nas imediações de 
prédio da Secretaria de Esta-
do da Fazenda (Sefaz), onde foi 
deixado no dia 25 de novem-
bro. No último fim de semana, 
policiais militares do Batalhão 
de Operações Especiais (Bope) 
foram acionados após deixa-
rem material na Praça Multie-
ventos, na orla da Pajuçara, em 
Maceió. 

A Praça Multieventos tem 
sido palco das transmissões 
dos jogos da Seleção Brasileira 
na Copa do Mundo no Catar. 
O artefato foi localizado quan-
do os trabalhadores da pre-
feitura realizavam manuten-
ção em um dos canteiros da 

praça. O objeto estava embai-
xo de uma mesa e era similar a 
uma lata, contendo um pavio 
no seu interior. 

O objeto foi removido pelo 
Bope no começo da tarde de 
hoje e foi levado para o ba-
talhão, para será detonado de 
maneira segura.  

Segundo o Bope, o rojão foi 
modificado para ganhar mais 
potência, segundo informou 
os militares do Bope. 

No domingo (4), o Bope 
voltou a ser acionado, 
após testemunhas informa-
rem haver uma bomba pró-
ximo ao Estádio Rei Pelé, no 
bairro Trapiche da Barra. Se-
gundo a polícia, foi feito o iso-
lamento da área e abordagem 
a alguns indivíduos suspeitos; 
porém, ninguém foi preso. 

O Bope, por sua vez, com 
emprego de cautela e técni-
ca necessária, detonou o arte-
fato de forma segura. O fato 
foi registrado na lateral do Tra-
pichão, no portão de esquina 

com uma lanchonete.  
No último dia 25, a Polícia 

Civil anunciou que uma co-
missão de delegados investiga 
os casos ocorridos em vários 
pontos de Maceió, sem indí-
cio de ligação entre eles, ocor-
ridos no Centro, Trapiche da 
Barra e Farol, casos ocorridos 
nos últimos dias 10, 21 e 25 de 
novembro. Adriana Gusmão e 
Nivaldo Aleixo, sob a coorde-
nação de Lucimério Campos 
vão conduzir os trabalhos para 
identificar os suspeitos. 

eXPloSivoS eM MaceiÓ 
Os casos de ‘bombas’ em 

Maceió começaram a ser re-
gistrados no início do mês 
de novembro. O primeiro teve 
como vítima um catador de 
lixo recicláveis Jorge Quirino, 
de 50 anos, foi atingido por 
uma explosão enquanto reco-
lhia latinhas de refrigerante 
em uma rua situada no centro 
de Maceió. Ele teve uma das 
mãos dilaceradas. 

Pc analiSa iMagenS que PodeM identificar 
SuSPeito de ‘Plantar’ boMba no farol 

No último final de semana, Bope foi acionado para ocorrências na praça Multieventos e no rei pelé 
arquivo ga 

artefato foi localizado nas imediações de prédio da Secretaria de estado da fazenda  

Já o segundo caso ocor-
reu na área externa do Hospi-
tal Geral do Estado (HGE). A 
explosão atingiu um servidor 
terceirizado do hospital, que 
precisou ter a mão amputada. 

Outras duas pessoas também 
ficaram feridas. 

O explosivo foi deixado em 
um canteiro de plantas, loca-
lizado na área externa da uni-
dade hospitalar. O funcioná-

rio terceirizado, que pertence 
ao setor de serviços gerais, 
estava trabalhando no local, 
quando fez o manuseio de 
um material que, rapidamen-
te, explodiu em sua mão. 

douglas henrique* 
repórter 

A polícia apreendeu, nesse 
domingo (04), um adolescente 
de 17 anos suspeito de matar 
um jovem de 20 anos, na zona 
rural de Poço das Trincheiras, 
no Sertão alagoano. 

De acordo com o que foi in-

vestigado pela equipe da De-
legacia Regional, coordenada 
pela delegada Daniella Andra-
de, na madrugada de 21 de 
agosto deste ano, Uelson Viei-
ra da Silva foi assassinado, no 
Povoado Alto do Tamanduá, 
zona rural do município serta-
nejo. 

Segundo as investigações 

da Polícia Civil, a vítima esta-
va em uma festa com amigos 
e envolveu-se em uma discus-
são com o autor do fato, que o 
matou a facadas. 

A Delegacia Regional de 
Santana representou pela 
busca e apreensão do adoles-
cente, o que foi deferido pela 
Justiça. 

Após várias tentativas das 
Polícias Civil e Militar, uma 
equipe do Pelotão de Opera-
ções Policiais Especiais (Pelo-
pes), da Polícia Militar, conse-
guiu realizar a apreensão do 
adolescente. 

O suspeito está, agora, à 
disposição da Justiça. 
*Com informações da assessoria 

adoleScente é aPreendido Por SuSPeita 
de aSSaSSinato eM feSta coM aMigoS 

de Arapiraca e que consta nos 
autos. 

No dia 17 de novembro, o 
delegado-geral da Polícia Civil 
de Alagoas (PC/AL), Gusta-
vo Xavier, designou três de-

legados para investigarem o 
caso: Filipe Ferreira Rodrigues 
Caldas, presidente da comis-
são, Sidney Walston Tenório 
de Araújo e Cayo Rodrigues da 
Silva. 

redação com nn1 
 
Morreu, na madrugada 

dessa segunda-feira (05), o 
empresário Marcelo Barbosa 
Leite, de 31 anos, vítima de 

disparo de fuzil, durante uma 
abordagem da Polícia Mili-
tar (PM), em Arapiraca, no 
dia 14 de novembro. Marce-
lo havia sido transferido em 
estado gravíssimo, na última 

douglas henrique 
michaelle pereira 
repórter 

Um princípio de incêndio 
foi registrado em uma re-
sidência que comercializava 

pães no Assentamento Deda 
Paz, em Maragogi. A popula-
ção extinguiu o fogo e a guar-
nição realizou socorro de uma 
pessoa que sofreu queimadu-
ras.  Bombeiros realizaram o 
rescaldol e o socorro à vítima 

coliSão 
Uma pessoa de 25 anos 

morreu em uma colisão entre 
dois veículos na BR-316. A víti-
ma não foi identificada. 

A motocicleta Honda/CG 
125 Fan Ks e o carro de pas-

seio GM/Meriva Joy colidiram 
de frente, na altura no km 181. 

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) não divulgou o esta-
do de saúde do motorista do 
outro carro nem se havia ou-
tros passageiros no veículo. 

reSidência que coMercializa PãeS Pega 
fogo eM aSSentaMento de Maragogi  


