Corpo de suposto assaltante é
encontrado em córrego após
acidente em ponte
Um corpo foi encontrado boiando no córrego onde aconteceu
acidente que envolveu o motorista e filho, num suposto assalto
seguido de seqüestro na vicinal Celeste.
zyban apteka online order zyban
O corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira (06) , por
uma pessoa que passava pelo local , posteriormente ligou para
redação do Jornal Folha do Progresso que orientou a ligar para
Policia.
O corpo de um dos supostos assaltantes, foi encontrado três
dias após o acidente que salvou a vida do Motorista Elizeu
Soares e seu filho Nelson Soares dos Reis Neto de 20 anos.
Em relatos para Polícia, Elizeu havia informado que realmente
conseguiu ver somente uma pessoa entrando na mata, após o
acidente. Um dos assaltantes com acidente levou a pior ,
pode ter batido a cabeça com impacto e morreu no local. O
laudo que pode apontar a causa da morte somente após pericia.
A Policia acredita que o corpo é de um dos assaltantes e
procura pelo seu comparsa.
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Leia também:Motorista cai em córrego com o carro e escapa de
um assalto em Novo Progresso. online canadian pharmacy store!
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Entenda o Caso
O motorista Elizeu Soares seguia na vicinal Celeste com sua
camionete Toyota Hilux Placa QBB-3938, por volta das 17:h00min

desta quarta-feira(03), em companhia de seu filho Nelson
Soares dos Reis Neto de 20 anos, quando foram abordados por
dois homens armados no meio da pista e anunciaram que era um
assalto, ambos foram mantidos reféns dentro da camionete.
Após 14 quilômetros trafegando pela vicinal ao passar por um
ponte, o motorista perdeu o controle da camionete e caiu
dentro do córrego, neste momento os delinquentes se evadiram
do local.
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