Jovem
morre
com
tiro
acidental disparado por filho
de PM em Juruti
Autor do disparo disse que confundiu “guarda mato” da arma.
Caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município.
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Um jovem de 20 anos morreu na tarde de sábado (29), em um
sítio, localizado cerca de 30 minutos da área urbana do
município de Juruti, oeste do Pará. De acordo com a polícia,
ele foi atingido por um tiro acidental disparado pelo amigo,
que é filho de um policial militar.
Segundo o delegado de Polícia Civil da cidade, Arthur Nobre, a
vítima identificada como Diego Ferreira tinha saído para caçar
com uma arma calibre 20, mas teve problemas intestinais e
retornou para a casa no sítio. “Ele voltou correndo, e logo
depois foi para o quarto que o amigo estava. Ele [Diego]
deitou e os dois ficaram conversando. O autor dos disparos
disse em depoimento que pressionou o gatilho pensando que era
o ‘guarda mato’ da arma, que é onde o atirador costuma apoiar
o dedo. Quando pressionou, atingiu o olho de Diego”,
completou.
Nobre informou que os estilhaços atingiram o rosto da vítima,
principalmente um dos olhos. O jovem morreu na hora. Ainda
segundo o delegado, o autor do disparo chegou a pedir socorro
para outros moradores, mas já era tarde demais.
O suspeito se apresentou espontaneamente na delegacia e
prestou esclarecimentos. Um inquérito policial foi aberto e as
investigações estão em andamento. O autor do tiro está solto.
“Ele não está preso porque se apresentou, e neste caso, o

código penal não permite a prisão. Só se eu representar pela
prisão dele. Ele estava muito abalado com a morte do amigo,
mas vai ser indiciado. Tenho 30 dias para concluir inquérito
policial e o indiciar por homicídio culposo ou doloso”.
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