Grávida
escreve
nome
de
suspeito com o próprio sangue
pouco antes de morrer
(Foto:Reprodução / TV Anhanguera) – Ela estava grávida de sete
meses. O bebê também morreu
Uma mulher grávida conseguiu escrever o nome do suspeito de
esfaqueá-la no pescoço antes de morrer. Ela usou o próprio
sangue para fazer o registro. O crime aconteceu na noite de
segunda-feira (20), em Anápolis (GO).
De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha 38 anos e
estava grávida de sete meses. O suspeito, identificado por
ela, foi preso.
Ainda segundo a PM, Luciene Maria de Sousa foi atingida no
pescoço, quando estava dentro de casa. Ferida, ela andou por
cerca de 40 metros até uma lanchonete. Ela escreveu o nome do
suspeito em uma das mesas do estabelecimento.
Mesmo com a chamada do resgate, a vítima não resistiu e morreu
no local. O bebê também morreu.
O suspeito, um homem de 31 anos, foi preso momentos depois. A
PM conta que ele estava com marcas de arranhões no pescoço e
tinha vestígios de sangue na perna e pés. O material foi
colhido para perícia.
O delegado à frente do caso, Vander Coelho, conta que o homem
permaneceu em silêncio durante o depoimento. Vander esclarece
que alguns objetos foram apreendidos e vão ajudar na resolução
do caso. Uma das linhas de investigação é que a morte tenha
relação com o tráfico de drogas.
“O caso não foi tratado como feminicídio, pois ainda não
sabemos se ele [suspeito] tinha um vínculo com a vítima. Além

de ser mulher, essa é uma das vertentes para que o acusado
seja enquadrado nessa qualificação. Temos dez dias para
terminar o relatório final e saber qual foi a real motivação
do crime”, explica Vander.
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até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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