Casal denuncia agressão de PM
à Corregedoria
O casal teria sido agredido, por
um Cabo da Policia Militar, com
empurrões e murros(socos) no
rosto.

O Casal Claudio da Silva e Esposa Marisa , moradores das
casinhas populares em Novo Progresso, denunciou nesta semana
na corregedoria da Policia Militar e no Ministério Público do
estado do Pará, agressão recebida por policial militar.
A covardia denunciada na corregedoria e no Ministério Publico
, cometida pela Policia Militar de Novo Progresso em ação
comandada pelo CB Maduro,
aconteceu no momento em que o
repórter do Jornal Folha do Progresso estava filmando ação da
policia, em que estava tendo a sua máquina fotográfica
apreendida pelo Policial Gaspar, e posteriormente foi agredido
e preso , a “PM alegou desacato a autoridade”.
Segundo a denuncia o fato aconteceu na comemoração do jogo do
Brasil no ultimo dia (17/06) na rua planalto ao lado do “Bate
Papo e Picanha na Brasa”, onde no momento acontecia uma
manifestação pacifica de torcedores concentrados comemorando o
jogo entre Brasil e México, pela copa do Mundo. Duas viaturas
faziam patrulhamento no local, em certa altura duas menores
começaram a brigar, foi aonde chegou a terceira viatura e os
policiais desceram da viatura atirando para cima entre meio a
multidão, sob o comando do Cabo Maduro , o policial militar

falou em bom tom “aqui é o cabo
Maduro”, começou atirar para
cima e jogar spray de pimenta em
pessoas que ali estavam para se
divertir, vendo a confusão o
casal resolveu ir embora, pagou
a conta, saíndo do local
passando ao lado do Cabo Maduro
que naquele momento estava
agredindo um rapaz em um carro de som, Claudio se aproximou e
recebeu spray de pimenta nos olhos, e recebeu dois murros no
rosto proferidos pelo Cabo Maduro, a esposa Marisa se
aproximou perguntou o que estava acontecendo, o Cabo Maduro
agrediu e deu voz de prisão para senhora Mariza e a algemou e
levou presa para delegacia de Policia Civil, onde o Delegado
concedeu a

liberdade imediata , disse.

Consta também na denuncia que este tipo de atitude do Cabo
Maduro acontece com frequência no município de Novo Progresso,
que tem como comandante da Policia Militar o Major Furtado.
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