Onda de violência
moradores

assusta

Duas pessoas foram assaltadas na rua em menos de 24 horas

A pé ou sobre motocicletas, a violência circula livremente
pelas ruas da cidade de Novo Progresso: invade casas, assalta
transeuntes e ataca o comércio. O município enfrenta, nos
últimos dias, uma série de roubos à mão armada que atormenta
os moradores indefesos. Eles cobram das polícias Civil e
Militar uma atuação mais eficaz no combate à criminalidade.
“Estamos nos sentindo sem proteção. Ao amanhecer do dia em
diante, a gente já fica cismado”, afirmou a balconista Amélia
Erivania da Silva, que trabalha em uma loja de confecções, no
centro da cidade.
Na última Quinta-feira,05, dois homens armados assaltaram uma
senhora em plena avenida Jamanxim próximo a fort moveis. Eles
utilizaram uma motocicleta Titan Honda Preta, durante a ação
criminosa. Um dos bandidos arrancou a bolsa com todos os
documentos, levou celular e dinheiro, a brutalidade foi tanta
que até feriu o corpo com alça da bolsa, disse.
Outro assalto a mão armada aconteceu com o Senhor Orlando
Junior Silva de Oliveira, nesta sexta-feira(06/06), por vota
das 15:30 horas, após sair do Banco do Brasil dirigiu-se a pé
para a Concessionário de Motos Tapajós, aonde foi surpreendido
por um elemento armado e tomou a força um envelope com a
quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e cheques, sendo que o
bandido o levou para o interior da loja e o ameaçou dizendo
“Se sair morre”. Orlando descreveu o bandido sendo uma pessoa
alta, magro esquelético, trajando capacete e viseira cor
preta, jaqueta de chuva para motoqueiro, enfatizou que o mesmo

estava sozinho. O fato foi presenciado pelas funcionárias da
Tapajós Motos.
A comerciante N.L (Pediu para não identificar), que já teve a
casa arrombada três vezes, no bairro Jardim Planalto , neste
caso ela
afirma que os crimes estão sendo cometidos por
adolescentes.
Até o fechamento desta edição ninguém foi preso.
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