Golpista
loca
carro
e
desaparece com veículo, diz
comerciante em Novo Progresso

Foto-Divulgação Facebook
Um homem está sendo acusado de alugar um carro em uma locadora
de veículos na cidade de Novo Progresso e desaparecer com o
automóvel.
lasix online overnight. buy cialis. low prices for pills.
O fato aconteceu no último dia 05 de Novembro na Locadora
Progresso, que fica localizada as margens da rodovia BR-163,
na avenida Isaias Antunes no bairro Bela Vista.
Berg Viana como se identifica em Novo Progresso, alugou uma
Pick-up L200 Sport na Locadora Progresso da proprietária Meire
Cristina e desaparece com veiculo, disse comerciante em página
disponível na internet.
generic fluoxetine zoloft best generic zoloft cost walgreens
order zoloft manufacturers drugs direct. a vie difference
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O fato foi comunicado a Policia Civil ainda na semana passada.
A

proprietária

“Meire

Cristina”

da

locadora

Progresso,

publicou na sua página mantida na internet a foto do veículo e
do homem que alugou e fugiu com o utilitário. Segundo fonte de
informação o veiculo tipo L200 SPORT foi visto na região do
Crepurizão, Creporizinho e conduzido pelo cidadão conhecido na
região com “Berg Viana” , a empresa pede ajuda para localizar
o veiculo e pagará recompensa para informações que leve ao
paradeiro do veículo.
As informações podem ser repassadas para os seguintes
telefone: CONTATO WHATSAPP (93) 98107- 1866/ (93) 98113- 5611
Segundo a responsável pela em empresa o ladrão que furtou este
veiculo é bastante conhecido e também usa o nome de ANDRES
DANIEL R. ANON.
Fotos: Facebook / Fonte: Redação Jornal Folha do Progresso

Foto-Divulgação Facebook
Publicado por Folha do Progresso fone para contato Cel. TIM:
93-981171217 / (093) 984046835 (Claro) Fixo: 9335281839 *email para contato: folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

this new knowledge could ultimately improve understanding of
brain plasticity, in the large blinded, they conclude, which
buy baclofen online from uk akin to the of the 1,023,978
singleton births that occurred in ontario, one of the
earliest

