Dois são presos suspeitos de
atirar em comerciante na zona
rural de Monte Alegre, no
Pará
Suspeitos usaram uma espingarda. Vítima foi levada para o
hospital, mas corre risco de morte.
Ivonei de Freitas, Jocinei Mota e os produtos apreendidos
foram apresentados na delegacia para procedimentos — Foto:
Polícia Militar/Divulgação
Um comerciante de 54 anos foi atingido com um tiro nas costas
quando ele trafegava de motocicleta na zona rural de Monte
Alegre, no oeste do Pará. O caso aconteceu na noite de quartafeira (4). Dois homens foram presos suspeitos da tentativa de
homicídio.
Segundo a Polícia, o disparo saiu de uma espingarda, quando o
homem retornava de motocicleta para seu comércio. Os
suspeitos, Ivonei Silva de Freitas, de 19 anos, e Jocinei
Alves da Mota, de 25 anos, esperavam a vítima à beira da
estrada e quando ele passou recebeu o tiro. Depois, ele foi
perseguido pelos dois, e mesmo baleado conseguiu fugir e
seguiu até uma Vila no km 35, onde pediu socorro.
A Polícia Militar foi acionada e após levantamento de
informações conseguiu chegar aos suspeitos, que tinham tentado
fugir em uma motocicleta, mais foram pegos com a arma do
crime, munição e dois facões.
Por se tratar de um comerciante conhecido na região, acreditase que a motivação do crime seja para cometer assalto.
Ivonei Silva de Freitas (19 anos) e jocinei Alves da Mota (25
anos) e os produtos apreendidos foram apresentados na

delegacia para procedimentos cabíveis.
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