Rota do tráfico, BR-230 já
tem 123 quilos de drogas
apreendidas em seis meses
Onze quilos de maconha estavam em ônibus que partiu de
Altamira a Marabá (Via WhatsApp)
Trecho entre Altamira a Marabá já teve três apreensões: PRF
pegou 11 quilos na quarta
Cerca de 11 quilos de maconha foram apreendidos em um ônibus
na BR-230 na noite
Transamazônica, em
acobnteceu por volta
por homens da Polícia

desta quarta-feira (16), na rodovia
Altamira. A interceptação da droga
das 20h50h, em uma abordagem foi feita
Rodoviária Federal (PRF).

A droga estava dividida em duas malas de viagem, em um ônibus
comercial que saiu de Itaituba, com destino à cidade de
Marabá.
Os agentes da 4º Delegacia informaram que 10,9 quilo de
maconha prensada em tabletes foram embarcados em Altamira, no
sudoeste do Estado, por uma mulher identificada como Mabila
Mikaelle dos Santos Nascimento – que assumiu ser a dona das
bolsas, e disse que transportava o material para ganhar R$
500. Segundo ela, o dinheiro iria ajudar nas finanças, já que
a mulher estaria desempregada.
ROTA DO TRÁFICO
“Ela será encaminhada para a delegacia e deve responder por
esse crime”, explicou o policial rodoviário federal Ítalo
Carneiro.
Fiscalizações de rotina como essa já apreenderam grandes
quantidade de drogas na BR-230, no trecho entre Itaituba e
Altamira.

No dia 1º de maio do ano passado, 22 quilos de cocaína foram
apreendidos com um homem que viajava em um ônibus comercial. O
acusado também havia saído de Altamira e tinha como destino a
cidade de Marabá.
Em junho, 90 quilos de maconha prensada também foram
apreendidos na mesma rota, e com mesmo destino. Em todas as
situações os acusados estão presos.
Fonte:Redação integrada de O Liberal – com colaboração de
Felype Adms
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Sem receber há dois meses,
professora de Aveiro, no
Pará, faz apelo a ‘Bolsonaro

e Moro’
Desespero e indignação com atraso de salários levaram
professora a fazer apelo na web — Foto: Reprodução/Facebook
Ranny Alves e dezenas de professores da rede municipal estão
sem receber há dois meses.
Sem receber seus salários dos meses de novembro e dezembro,
além de 13º e 1/3 de férias dos anos de 2017 e 2018, a
professora Ranny Alves, lotada na rede municipal de Aveiro, no
oeste do Pará, usou a web para externar a sua indignação com a
gestão municipal e, ao mesmo tempo, fazer um apelo para que o
pagamento dos profissionais de educação seja regularizado.
“Pelo amor de Deus, Ministério Público, Bolsonaro e Sérgio
Moro, socorroooooo! Nos acudam! Nós, funcionários da
Prefeitura Municipal de Aveiro, no Estado do Pará, em especial
funcionários da educação, professores, estamos pedindo
socorro. Tem família passando fome, pois estamos sem receber
os meses de novembro, dezembro, férias e décimo do ano
passado. A situação está desesperadora. Por favor, façam
alguma coisa por nós. Estamos sendo humilhados e
desrespeitados. Tem funcionários entrando em depressão porque
a situação está insustentável. Socorooooo nos ajudem”,
escreveu em seu perfil no Facebook.
Ranny disse que sabe que não compete ao presidente da
República, Jair Bolsonaro e nem ao Ministro da Justiça, Sérgio
Moro, resolver a “situação de possível malversação de verba
pública de Aveiro”. E que invocou, equivocadamente os nomes
das duas autoridades em razão do desespero, da indignação e
não saber para onde está indo o dinheiro repassado pelo
Governo Federal
professores.

para

a

Prefeitura

de

Aveiro

pagar

os

“Sei que a força e unidade da população, principalmente dos
instrumentos de controle social podem fazer a diferença e

evitar políticos como o prefeito de Aveiro, e, principalmente,
evitar o estado de coisas que nos encontramos. Reconheço os
limites e autonomia de cada ente federado e a importância da
participação dos trabalhadores na gestão pública dos recursos
destinados a cada município brasileiro. Mas continuo pedindo
‘Socorro’ aos órgãos competentes que nos ajudem, porque não
está fácil a situação. Sintepp Estadual e Regional precisamos
da ajuda de vocês”, declarou.
Denúncia
Segundo a coordenadora geral do Sintepp em Aveiro, Núbia Lima,
o pagamento dos salários dos professores começou a atrasar no
mês de setembro de 2017. Em 2018, os atrasos começaram no mês
de abril. Com os atrasos se repetindo mês a mês, em novembro,
a entidade mobilizou os profissionais de educação e a
categoria foi até à Câmara Municipal de Aveiro, para denunciar
o problema e pedir apoio aos vereadores.
“Fomos por três vezes na Câmara Municipal nos meses de
novembro e dezembro, pressionamos a Prefeitura e a Secretaria
de Educação. A resposta da gestão é sempre a mesma: ‘Não tem
recurso para o pagamento’. Mas o Portal da Transparência
mostra que o município recebeu R$ 13 milhões do governo
federal para pagamento dos professores”, relatou Núbia.
Ainda segundo a coordenadora geral do Sintepp em Aveiro, a
entidade também levou o caso ao conhecimento do Ministério
Público Estadual (MPPA) e do Ministério Público Federal (MPF)
e aguarda providências.
Com o pagamento dos professores em atraso, o início do ano
letivo de 2019 marcado para 11 de fevereiro está ameaçado.
“Finalizamos o ano letivo de 2018 sem paralisações, apesar do
atraso de salários. Mas, a categoria já reuniu e deliberou que
se até o dia 11 de fevereiro o pagamento não for regularizado,
o ano letivo não vai começar”, informou Núbia Lima.
O G1 tenta contato com a Prefeitura e a secretaria municipal

de Educação de Aveiro.
Por Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA
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Em Santarém ‘Pai de Santo’ é
preso por abuso sexual de
adolescente
e
diz
que
‘entidade’ cometeu o crime
O ‘pai de santo’ Marcelino Ferreira, de 42 anos, foi preso
após denúncia de abuso sexual de adolescente de 14 anos —
Foto: Deaca/Divulgação
‘Pai de Santo’ é preso por abuso sexual de adolescente e diz
que ‘entidade’ cometeu o crime, no PA
Vítima tem 14 anos e fazia tratamentos espirituais com o homem
de 42 anos. Abusos aconteceram no quintal da casa do ‘pai de
Santo’, na comunidade São Jorge, em Santarém.
Um “pai de santo” suspeito de ter abusado sexualmente de uma

adolescente de 14 anos foi preso na manhã desta quinta-feira
(17) em Santarém, no oeste do Pará. O caso aconteceu na
comunidade São Jorge, KM 29 da PA-370, durante um dos rituais
de curandeirismo no quintal da casa do suspeito.
Marcelino Ferreira Almeida, de 42 anos, foi preso enquanto era
ouvido na delegacia, minutos depois de o mandado de prisão ser
expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém. O
suspeito se apresentou à polícia após ser intimado.
O crime
Os abusos estavam acontecendo há alguns meses e a denúncia
chegou ao conhecimento da titular da Delegacia Especializada
de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), delegada
Milla Moura, na semana passada, através da mãe da vítima.
Elas apresentaram à polícia um vídeo que mostra o “pai de
santo” tocando nos seios da adolescente durante um ritual de
batismo. Em depoimento, a vítima disse que ia fazer as
consultas e o curandeiro fazia diagnósticos de doenças e
receitava banhos e remédios.
“Em um desses tratamentos espirituais ele pediu para que ela
tirasse toda a roupa e que a mãe se retirasse da sala. Ele
teria passado as mãos nas partes íntimas da adolescente. O
‘pai de santo’ disse em depoimento que não lembra de nada, que
tudo que foi feito foi pela entidade que ele estava
incorporado”, completou.
Marcelino deve responder por violação sexual mediante fraude –
mesmo crime que o médium João de Deus responde – e
curandeirismo. Depois da prisão, o “pai de santo” foi levado
para Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPC) para
fazer exame de corpo de delito e depois será encaminhado para
a central de triagem masculina do Centro de Recuperação
Agrícola Sílvio Hall de Moura, na comunidade Cucurunã.
Por Geovane Brito, G1 Santarém — Pará
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Justiça manda prender mulher
por envolvimento na morte do
marido durante flagra na Vila
Isol
Por determinação da justiça a Policia Civil de Novo Progresso
prendeu na manhã desta quarta-feira (16) por volta das
11h30mn, Aucelim Ferreira ,
flagrada em adultério que
ocasionou na morte do marido no distrito de Vila Isol,
distante 85 km da cidade de Novo Progresso.(Foto:Policia Civil
Divulgação)
“Ela foi presa em sua residência no distrito de Vila Isol e
encaminhada para cadeia de Novo Progresso”.
O processo segue em segredo de Justiça!

Aucelim
Ferreira(Foto:Divulgação
Policia)

O flagra ocorreu em Novembro de 2018, a vitima [Brisola]
veio óbito nesta quarta-feira (16/01/2019) em um
hospital na cidade de Brasilia (DF).
A mulher Aucelim Ferreira, foi
hilário 18 anos, pelo esposo
amiga naquela comunidade , os
disparou três tiros de revolver

flagrada com seu amante Joel
em um quarto na casa de uma
dois estavam nus e o jovem
contra a vitima. Preso alegou

legitima defesa.
Entenda o caso
Brizola já desconfia da esposa e acabou por flagra-la na casa
de amiga com o amante Joel hilário de 20 anos, o jovem fugiu e
chegou ser dado como foragido pela policia, quatro dias após o
crime acabou se entregando na delegacia de policia civil de
Itaituba, alegou legitima defesa disser ter sido agredido pelo
esposo da amante, foi preso e teve Habeas Corpus negado pela
justiça , continua preso no presido daquela cidade onde
aguarda recursos no TJPA.
Flagra
Brizola já desconfiava da traição da mulher. Ela teria dito ao
marido que iria para casa de amiga, quando, na verdade, usava
para o encontro com o amante. Segundo relato de testemunhas,
Brizola teve ajuda de amigos que o avisou no momento da
traição , onde estava, ele seguiu até a residência , para
realizar o flagrante e abordá-los, “os dois estavam nus no
chão”,
ele não possuía arma e queria somente fazer o
flagra,informou.
Caso
Brizola era casado com Aucelim Ferreira e suspeitava da
traição, neste dia sexta-feira (09),
soube onde há
encontrava e foi até o local (casa de uma amiga da esposa), ao
chegar entrou na casa abriu a porta do quarto e flagrou a
esposa
deitada ao chão [fazendo sexo] nua com o suposto
amante. O amante foi identificado como técnico de informática
“Joel Hilario” que ao perceber que era o esposo da vitima
atirou e o atingiu com três tiros de revolver, posteriormente
sumiu rumo ignorado. A vitima foi socorrida pela esposa que
chamou o SAMU e o internou na Clinica Sinhá em Novo Progresso.
Versão da esposa

A esposa flagrada Aucelim Ferreira, em depoimento na Policia
Civil de Novo Progresso, confirmou a versão onde existia o
relacionamento com o jovem Joel a mais de um ano.
Aucelim confirmou que no momento do flagra pelo marido ela
estava deitada no chão com o amante , os dois estavam
despido,disse.
Perguntada se o crime foi premeditado ele não soube falar se
havia esta intenção do amante.
Aucelim seguia a vida normalmente, ela já foi vista em festas
noturnas , na manhã desta quinta -feira (17), justiça de Novo
Progresso cumpriu mandado de prisão ela foi presa pela policia
civil em sua residência, ESTA NA CADEIA A DISPOSIÇÃO DA
JUSTIÇA.
Leia Também:Amante que atirou em esposo que flagrou traição no
km 1000 se entrega a policia -Esposo teve pernas amputadas.
*Amante de 18 anos se entrega a policia e alega legitima
defesa- “ele tentou me matar com uma faca”…
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Fonte: Por Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso
Leia Também:Justiça nega liberdade provisória a acusado de
atirar em esposo da amante em distrito de Novo Progresso
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são

transferidos de delegacia
para unidade prisional em
Itaitiuba
Detentos estavam em uma delegacia no município de Borba
e devem permanecer no Centro de Recuperação Regional de
Itaituba – CRRI – Susipe .(Foto:Ilustrativa imagem
pública)
Quatro homens que estavam presos na delegacia do município de
Novo Progresso foram transferidos para o Centro de Recuperação
Regional de Itaituba – CRRI – Susipe .
De acordo com a Polícia Civil, cada detento já
tem
condenação. Eles devem permanecer no centro prisional de
Itaituba
à disposição da Justiça. As informações foram
divulgadas nesta quinta-feira (17).
Confira os nomes dos Internos transferidos:
1-Claudinei Marcelo Caetano da Silva
2-Odair José de Freitas
3-Abenil Ribeiro
4-Diego Cristiano Vidal da cunha.

Na cadeia de Novo Progresso outros 18 internos
permanecem nas selas, entre eles, duas mulheres. Os
presos, que cumprem pena por crimes distintos, estão na
carceragem à disposição da Justiça.

Leia Também:Polícia descobre e impede plano de
fuga de presos em Novo Progresso
Fonte:Jornal Folha do Progresso
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Número
de
atiradores
reconhecidos pelo Exército
dobrou em dois anos no Estado
Em janeiro de 2019, já são 855 registros. Em janeiro de 2017,
foram 447
Número de associados do Clube de Tiro de Belém aumentou 25% no
último ano (Ivan Duarte)
O número de paraenses reconhecidos pelo Exército como
atiradores praticamente dobrou nos últimos dois anos. Segundo
dados obtidos pela Redação Integrada de O Liberal junto ao
Comando Militar do Norte, a parcial de janeiro de 2019 aponta
855 Certificados de Registro (CR), documentação necessária
para compra de armamentos pelos chamados CACs – Caçadores,
Atiradores e Colecionadores – no Sistema de Gerenciamento
Militar de Armas (SigmaI). Em janeiro de 2018, estavam
registrados 674 documentos. Já em janeiro de 2017, eram 447

registros.
AVANÇO NACIONAL
Esses números acompanham o crescimento de novos CRs
nacionalmente. Conforme informado pela Central Brasileira de
Notícias (CBN) no fim do ano passado, o Exército concedeu
número recorde de registros para atiradores esportivos em todo
Brasil em 2018. De janeiro a novembro, cerca de 40 mil
licenças foram dadas para novos atletas de tiro, o maior
número em cinco anos. Em 2016, 19 mil CRs foram emitidos.
De acordo com a Federação de Tiro Prático Paraense (FTPP),
também ficou mais expressiva a procura por informações e
treinamentos nos sete clubes de tiro filiados à FTPP. Eles
estão presentes na Região Metropolitana de Belém (1) e nos
municípios de Altamira (2), Marabá (1), Novo Progresso (1),
Paragominas (1) e Santarém (1). Além disso, mais quatro novos
clubes aguardam a autorização do Exército para inciarem suas
atividades. Eles serão localizados em Belém, Parauapebas,
Tailândia e Uruará.
CLUBE
Apenas no Clube de Tiro de Belém, localizado em Benevides,
houve um crescimento de aproximadamente 25% no número de novos
associados no ano passado em relação a 2017. Segundo o
proprietário e instrutor do espaço, Otávio Augusto da Silva
Vilhena, são 180 associados ativos.
“Mas temos vários critérios, cuidados e uma análise dos
antecedentes dos interessados. Muitas solicitações de
inscrições são rejeitadas porque não sentimos segurança para
abraçar a pessoa no clube. É feito um controle rígido sobre a
questão de segurança em todos os clubes do Brasil”, garantiu.

(Ivan Duarte / O Liberal)

O casal Cleber Siqueira (52) e Jucilene Silva (32) se conheceu
por conta do tiro prático no clube de Belém. Ele tem CR há
nove anos. Ela, há três. Ambos concordam que o esporte é uma
oportunidade para afastar o estresse.
“A vontade veio da minha experiência como militar na
juventude. Sempre gostei de tiro. Depois conheci os atletas.
Treino nos fins de semana. É como se fosse qualquer outro
esporte em que o cidadão se vicia em praticar. É menos
divulgado que os outros, mas tira o estresse de qualquer um.
Fico mais tranquilo”, explicou Cleber, que também é instrutor
do clube e campeão paraense nas categorias B – standard e
Sênior – standard.
Para Jucilene Silva, que é estudante de enfermagem, o medo
virou segurança. “Somos sete mulheres no clube de Belém. Eu
tinha medo porque não conhecia. Associava ao perigo. Mas vi

que não. Sei montar e desmontar a arma e limpo quando uso. E
consigo me classificar muito bem entre os homens nas
competições. Sou atleta federada e confederada. É uma diversão
e ainda oriento as outras mulheres que passam pelo medo que
passei”, contou.
ESPORTE
“Cleber e eu fomos unidos pelo tiro, porque o conheci aqui.
Comecei a praticar por causa dele. E hoje somos casados”,
acrescentou a campeã paraense na modalidade 380 e ponto 40.
De acordo com o presidente da FTPP, Alessandro Nascimento,
atualmente o Pará está bem representado no esporte de tiro
prático. Ele é campeão paraense na divisão standard por três
anos consecultivos e campeão Florida Open 2018 divisão
dtandard classe U nos EUA. Também é vice-campeão pan-americano
2018 divisão standard na Jamaica e bronze no individual e no
Shootoff.
“Ficamos carentes de atletas durante muitos anos. Somente
quando a Federação foi fundada, em dezembro de 2008, começou
uma evolução no esporte de tiro no Pará. Em 2018, foram 766
inscrições para provas estaduais”, contou o terceiro melhor
atirador das Américas, divisão standard.
Fonte:ORM/João Thiago Dias
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Sesi Pará está com vagas
abertas para professor
Salários são de R$ 2.101, 68 para uma carga semanal de 20
horas (Sesi / Divulgação)
O Serviço Social da Indústria – Pará está com as inScrições
abertas para o Processo Seletivo destinado a selecionar
candidatos para preenchimento de cinco vagas para professor:
uma para o cargo de Professor Pedagogo (Educação Infantil e
Anos Iniciais do Ensino Fundamental), duas para Professor de
Artes, duas para Professor de História e formação de cadastro
reserva para lotação no SESI Marabá, no Município de Marabá.
As inscrições seguem até o dia 20.
Para ocupar uma das vagas, o candidato precisa preencher
alguns pré-requisitos, entre eles, ter experiência
profissional comprovada de, no mínimo, seis meses de Docência
e Diploma de Graduação expedido por Instituição de Ensino
Superior devidamente credenciada pelo MEC. Os salários são de
R$ 2.101, 68 para uma carga horário semanal de 20 horas.
Todas as informações sobre o Processo Seletivo podem ser
acessadas por meio do edital.
Fonte:Redação Integrada/ORM
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Ex-deputado que defende caça
de animais silvestres vai
comandar o Serviço Florestal
Brasileiro
Valdir

Colatto,

novo

presidente

do

Serviço

Florestal

Brasileiro Foto: Reprodução
Valdir Colatto criticou a escolha do general Franklimberg para
a Funai e disse que ele havia sido exonerado por ser “onguista
e petista”
SÃO PAULO – A ministra Tereza Cristina , da Agricultura ,
informou por uma rede social que o ex-deputado Valdir Colatto
(MDB-SC) vai comandar o Serviço Florestal Brasileiro . Colatto
é autor de um projeto de lei, apresentado em 2016, que libera
a caça de animais silvestres no Brasil, mesmo dentro de
unidades de conservação.
O projeto prevê ainda a criação de fazendas particulares de
caça de animais silvestres e dá permissão a zoológicos para
que vendam animais para criadouros particulares. O texto só
exclui da caça animais domesticados e espécies em risco de
extinção. O então deputado – ele não foi reeleito em 2018 –
também incluiu no projeto permissão para comercialização de
animais silvestres e retirada do porte de arma de fiscais

ambientais. Integrante da bancada da bala, ele incluiu no
texto flexibilização da posse de armas para proprietários
rurais.
O projeto foi considerado retrocesso para a biodiversidade
brasileira pela entidade ambientalista WWF-Brasil, que
considerou ainda que o PL trazia risco para a natureza e para
as pessoas.
Dono de fazendas em Tocantins e Rondônia, Colatto também
apresentou projeto de lei descaracterizando como improbidade
administrativa qualquer ato de apoio de agentes públicos a
produtores rurais em demandas apresentadas por associações e
cooperativas. O projeto está desde 2015 na Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJC) da Câmara dos
Deputados.
Críticas ao presidente da Funai
Nesta terça-feira, Colatto usou sua página no Facebook para
criticar a escolha do general Franklimberg Ribeiro de Freitas
para a presidência da Funai. Segundo o ex-deputado, o militar
havia sido exonerado da própria Funai no governo de Michel
Temer a pedido da Frente Parlamentar Agropecuária “por ser
onguista e petista”. “Começamos mal na Funai” , completou.
Ele ainda criticou a exoneração da diretora de Proteção
Territorial da Funai , Azelene Inácio, a pedido do ministro da
Justiça, Sergio Moro. A servidora é investigada pelo
Ministério Público por conflito de interesse. “A diretora
Azelene Inácio, exonerada pelo ministro Sérgio Moro, é a única
indicada pela FPA que enfrentava o PT e as ONGs do deputado
Nilton Tatto (líder da ONG ISA – Instituto Socioambiental)”,
escreveu Colatto.
Fonte O Globo/Cleide Carvalho
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
– JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117
7649.
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Polícia prende idoso flagrado
em vídeo de pedofilia no
Maranhão
Raimundo Mendes Mouzinho, de 82 anos, foi preso após ser
flagrado em um vídeo abusando de uma criança de 10 anos —
Foto: Divulgação/Polícia Civil
Idoso foi identificado como Raimundo Mendes Mouzinho, de 82
anos, que foi preso após ser flagrado em um vídeo abusando de
uma criança de 10 anos.
A Polícia Civil do Maranhão prendeu nesta quarta-feira (16)
Raimundo Mendes Mouzinho, de 82 anos de idade, que aparece em
um vídeo abusando de uma criança de 10 anos de idade na Vila
Flamengo, em São José de Ribamar, região metropolitana de São
Luís.
DPCA tenta localizar idoso flagrado em vídeo abusando de
criança em São José de Ribamar
DPCA tenta localizar idoso flagrado em vídeo abusando de
criança em São José de Ribamar
A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Proteção à
Criança e ao Adolescente (DPCA) após um mandado de prisão

preventiva, quando Raimundo se apresentou na delegacia. Após a
prisão, o idoso foi encaminhado ao Centro de Triagem de
Pedrinhas.
O vídeo do abuso foi feito por uma pessoa que preferiu não se
identificar. De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu
no último sábado (5) e parentes da vítima denunciaram o caso
na DPCA.

Idoso é flagrado em vídeo abusando de criança e polícia
investiga o caso em São Luís — Foto: Reprodução/TV ;Mirante
Assista ao vídeo
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Homem que foi baleado após
flagrante de traição na Vila
Isol morre em Hospital de
Brasília
A descoberta de uma traição terminou em tragédia, após o
marido flagrar e ser recebido a tiros no distrito de
Vila Isol [km1000].(Foto:Reprodução Jornal Folha do
Progresso)
O caso aconteceu em Novembro de 2018 a vitima pecuarista
Brizola de 58 anos, foi baleado com três tiros, foi socorrido
e internado em uma clinica de Novo Progresso, em seguida foi
transferido de UTI aérea para hospital de Cuiabá no Mato
Grosso, lá Brizola teve duas pernas amputadas devido
complicações, após este período foi transferido pra tratamento
medico em Brasília aonde veio óbito na noite desta quartafeira (16). A família ainda não divulgou onde será o velório e
sepultamento do corpo do fazendeiro Brizola.
Leia:Triângulo amoroso! “Pé de Pano” recebe marido da amante a
tiros

Brizo
la

(Repr
oduçã
o)
Brizola já desconfia da esposa e acabou por flagra-la na casa
de amiga com o amante Joel hilário de 20 anos, o jovem fugiu e
chegou ser dado como foragido pela policia, quatro dias após o
crime acabou se entregando na delegacia de policia civil de
Itaituba, alegou legitima defesa disser ter sido agredido pelo
esposo da amante, foi preso e teve Habeas Corpus negado pela
justiça , continua preso no presido daquela cidade onde
aguarda recursos no TJPA.
Flagra
Brizola já desconfiava da traição da mulher. Ela teria dito ao
marido que iria para casa de amiga, quando, na verdade, usava
para o encontro com o amante. Segundo relato de testemunhas,
Brizola teve ajuda de amigos que o avisou no momento da
traição , onde estava, ele seguiu até a residência , para
realizar o flagrante e abordá-los, “os dois estavam nus no
chão”,
ele não possuía arma e queria somente fazer o
flagra,informou.
Caso
Brizola era casado com Aucelim Ferreira e suspeitava da
traição, neste dia sexta-feira (09),
soube onde há
encontrava e foi até o local (casa de uma amiga da esposa), ao
chegar entrou na casa abriu a porta do quarto e flagrou a
esposa
deitada ao chão [fazendo sexo] nua com o suposto
amante. O amante foi identificado como técnico de informática
“Joel Hilario” que ao perceber que era o esposo da vitima
atirou e o atingiu com três tiros de revolver, posteriormente
sumiu rumo ignorado. A vitima foi socorrida pela esposa que
chamou o SAMU e o internou na Clinica Sinhá em Novo Progresso.
Versão da esposa

Aucelim
Ferreir
a(Foto:
Reprodu
ção)
A esposa flagrada Aucelim Ferreira, em depoimento na Policia
Civil de Novo Progresso, confirmou a versão onde existia o
relacionamento com o jovem Joel a mais de um ano.
Aucelim confirmou que no momento do flagra pelo marido ela
estava deitada no chão com o amante , os dois estavam
despido,disse.
Perguntada se o crime foi premeditado ele não soube falar se
havia esta intenção do amante.
Aucelim segue a vida , ela já foi vista em festas noturnas ,
na manhã desta quinta -feira (17), justiça de Novo Progresso
expediu a prisão ela foi presa , ESTA NA CADEIA A DISPOSIÇÃO
DA JUSTIÇA.
Leia Também:Amante que atirou em esposo que flagrou traição no
km 1000 se entrega a policia -Esposo teve pernas amputadas.
*Amante de 18 anos se entrega a policia e alega legitima
defesa- “ele tentou me matar com uma faca”…
Amante

“Joel
Hilario”
Conforme depoimento na policia, ele relata que há dois anos [
ainda quando menor de idade], “Joel Hilario”, se envolveu
emocionalmente com uma mulher casada, Maria Alceli, numa
relação extraconjugal que resultou em uma luta corporal
seguido de um crime na ultima sexta-feira (09/11). Alegou
legitima defesa; “O Brizola ao entrar no quarto, tentou
esfaquear para matar o Joel, ele jovem, agilidoso, conseguiu
se esquivar e apenas foi cortado, mas nisso ele pulou e pegou
o revolver e atirou… foi uma to reflexo de Legítima Defesa,
para se defender”, argumentou o advogado de defesa. A arma do
crime perdeu na mata em fuga.
Fonte: Por Adecio Piran para Jornal Folha do Progresso
Leia Também:Justiça nega liberdade provisória a acusado de
atirar em esposo da amante em distrito de Novo Progresso
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