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Pai é assassinado na frente dos dois filhos (Foto:
Via/WhatsApp)
Roberto Alves tinha 30 anos e foi morto a tiros, numa
execução. (Foto: Via/WhatsApp)
Já foi liberado pelo Instituto de Criminalística o corpo de
Roberto Alves Santiago, de 30 anos, morto a tiros na virada do
ano no município de Capanema, na região nordeste do Pará.
A polícia civil da “terra do cimento” vai investigar o
homicídio depois que a companheira da vítima a senhora Marta
Nogueira fez o registro do crime baseado nas informações
recebidas de testemunhas que de longe assistiram a cena
sangrenta.Mas as principais testemunhas são duas crianças,
filhos da vítima, que estavam com ele na hora da execução e
acabaram poupadas, o que leva a polícia acreditar que se
tratou de uma execução.
Segundo as informações de Marta Oliveira seu marido Roberto
Alves Santiago trafegava em uma motocicleta com seus dois
filhos menores quando foi abordado na rua Eduardo Angelim, no
bairro da Caixa D’água, periferia de Capanema por dois homens
em uma motocicleta.
Uma pessoa que estava um pouco afastada percebeu a situação e
procurou abrigo observando que dois homens após a abordagem
desceram da moto e ordenaram que as crianças descessem da
garupa e em seguida fizeram vários disparos na cabeça da
vítima.
Percebendo que estavam sendo observados e os disparos atraíram

a atenção de populares um dos assassinos subiu na motocicleta
e empreendeu fuga deixando o parceiro para trás que sem
alternativa teve que se embrenhar em um matagal.
Logo populares cercaram o corpo de Roberto Alves Santiago e
ainda acionaram uma ambulância, mas a vítima já estava sem
vida para desespero das duas crianças que assistiram o pai ser
morto de maneira covarde.
Nesta semana, a delegada Gláucia Nicia de Oliveira deve ouvir
parentes e amigos da vítima bem como testemunhas que estavam
próximas do crime para definir uma linha de investigação e
assim desvendar o crime que foi vítima Roberto Alves Santiago.
No México, a apresentadora América Maribel Alva Larrazola, 27,
também foi morta na frente do filho, possivelmente por ter
testemunhado o assassinato do seu namorado.
(JR Avelar/Diário do Pará)
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