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(Foto:Reprodução Blog Plantão 24horas News )-

Homem de 38

anos foi assassinado a facadas na madrugada desta sextafeira(9) em Itaituba. A polícia está investigando o caso.
O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira 09 de agosto
de 2019, no final da terceira rua do bairro Jardim das araras
próximo a praia do sapo.
A vítima Claudiney Lins da Silva 38 anos, foi esfaqueada em
determinado local no final da rua. Porém, ainda conseguiu sair
correndo pela rua, mas não aguentou o ferimento e caiu uns 50
metros, onde não resistiu e veio óbito.
De acordo com informações, a vítima levou uma facadas o
pescoço. A Polícia Militar,
também foi acionada para
averiguar a situação. Infelizmente o acusado já tinha fugido
do local. Mas, a polícia trabalha incansavelmente para prender
o autor deste crime.
PM, acionou os órgãos competentes para tomar todas as
providências cabíveis. Minutos depois o Instituto médico legal
(IML), chegou e fez a remoção do corpo para necropsia.
A dona Raimunda Ivadete, mãe da vítima esteve na manhã desta
sexta-feira na delegacia de Polícia Civil registrando o
boletim de ocorrência, segundo a ela, seu filho não era uma
pessoa ruim de sair mexendo com ninguém na rua. A mãe disse
ainda que a pessoa que fez isso, fez pra rouba-lo ou só por
maldade. Dona Raimunda, quer providências da Polícia para que
prendam o autor do crime imediatamente.
Até o fechamento desta matéria, ninguém sabe a motivação do

crime, e nem quem é o acusado.
Fonte: Blog’s Plantão 24horas News e Yokin Paranatinga com
informações do Repórter Marinaldo Silva.
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site:
WWW.folhadoprogresso.com.br
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail:
adeciopiran_12345@hotmail.com
http://www.folhadoprogresso.com.br/redacao-do-enem-aplicativos
-ajudam-candidatos-nos-estudos/

“Luiz Bang” -Ex-prefeito em
duas cidades de Mato Grosso é
assassinado
O ex-prefeito de Confresa ( 1.130 km de Cuiabá) e em Porto
Alegre do Norte Luiz Carlos Machado, o ‘Luiz Bang’ foi
assassinado, nesta sexta-feira à noite, em sua chácara, às
margens da BR-158, na saída para Porto Alegre do Norte. Ele
foi baleado e foi socorrido, no hospital de Confresa, por
volta das 21hs, onde chegou em estado gravíssimo. Luiz, de 61

anos, não resistiu.
Há poucas informações sobre o crime, que ocorreu na casa onde
Luiz estava. De acordo com a Agência da Notícia, um homem fez
os disparos. Um suspeito estaria detido e está sendo
investigado. A polícia está buscando mais pistas para
esclarecer a execução.
Luiz foi um dos pioneiros do muncipío de Confresa (região
Araguaia) e, ano passado, tentou disputar novamente a
prefeitura mas não disputou por decisão judicial.
O velório deve ser neste sábado após ser feita a necropsia. O
local ainda será definido.
Fonte: Só Notícias.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Imagem Forte -Polícia Militar
prende menor por assassinato
de jovem em Novo Progresso
Polícia prende menor de 17 anos autor do
homicídio de Adeilton Franco Barreto, 21 anos,
que foi morto a facadas na orla do lago na
noite deste domingo (22), em Novo Progresso.
O Crime aconteceu nas proximidades da orla do lago,

na

travessa Belém, quando após tumulto o policiamento encontrou
a um homem caído na rua e todo esfaqueado e agonizando, a
vítima foi identificada depois como o
Adeilton Franco
Barreto, 21 anos,
foi socorrido pela Policia Militar e
encaminhado para o hospital municipal, mais não resistiu os
ferimentos e veio a óbito na chegada ao hospital municipal de
Novo Progresso.
Após perseguição a guarnição da polícia militar comandada pelo
sargento PM Rilton e composta pelo cabo PM Serra, e cabo PM E
Ferreira, prendeu o autor do crime a poucos metros do local.

Adeilton Franco Barreto, 21 anos, que foi morto a facadas
(Foto PM Cabo Rilton)
A policia contou com ajuda de outros policias que se
encontravam no local a paisano.
Foi preso em flagrante delito o menor E. P. de A. de 17
anos de idade, e junto com o mesmo foi encontrada a arma do
crime, uma (01) Arma Branca tipo Faca de açougueiro,prateada
com cabo de alumínio e marca casa blanca, e com a lâmina
aproximamente medindo 25 centímetros de comprimento, e que se

encontrava suja de sangue da vítima, o adolescente foi
apreendido e encaminhado para a Depol, para ser lavrado o auto
de flagrante Delito pela policia civil, por cometimento de ato
infracional de homicídio.
“O motivo do crime ainda está um pouco obscuro para a
polícia, mas aparentemente, conforme a versão de alguns dos
jovens seria uma desavença por conta de namorada, de ficante
deles na cidade”, explicou.
A policia investiga o caso.
Leia Também:Jovem é morto a facadas em Novo Progresso
Por Redação Jornal Folha do Progresso com Informações Policia
Militar com fotos.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Jovem é morto a facadas em
Novo Progresso
Um jovem foi morto a facadas na orla do lago em
Novo Progresso (PA), na noite deste domingo
(22).

Adeilton Franco Barreto
De acordo com a informação, o jovem foi atingido por varias
facadas no corpo, após se envolver em uma briga na Olra do
Lago Municipal em Novo Progresso.
“A vítima e o autor do ato infracional teriam tido uma
desavença por ciúmes de namorada”.
“O motivo ainda está um pouco obscuro, mas aparentemente,
conforme a versão de alguns dos jovens seria uma desavença por
conta de namorada, de ficante deles na cidade”, explicou.
Após ser atingido, Adeilton Franco Baarreto, de 21 anos,
chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal, mas
não resistiu aos ferimentos e morreu. (Aguardem mais
informações…)
Por Redação Jornal Folha do Progresso
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

No Pará – Secretário do Meio
Ambiente
de
Piçarra
é
assassinado a tiros
Secretário do Meio Ambiente de Piçarra é assassinado a tiros
Foto: Reprodução/PMP
– O secretário de Meio Ambiente de
Piçarra (MT), Nivaldo Venâncio Gomes, foi assassinado neste
sábado (21). Ele foi surpreendido por dois tiros por volta das
6h30, em sua propriedade, localizada na Vila Itaipava, a
quarenta quilômetros do centro da cidade.
De acordo com as primeiras informações, Nivaldo Gomes que era
conhecido como Manga Rosa, era casado com Adelaide Gomes, pai
de cinco filhos, residia em Piçarra deste 1992. Ainda de
acordo com informações o secretario teria sido atingido por
disparo de espingarda. Equipes da Polícia fazem buscas pela
região.
Nivaldo Gomes servia desde 2014 à gestão de Wagne Machado
(PMDB), reeleito prefeito de Piçarra.
Reportagem/Portal Canaã
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Homem
é
brutalmente
assassinado em Itaituba
A polícia Civil investiga mais um caso de homicídio na cidade
Dourada. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (5),
vitimou um jovem de 25 anos. De acordo com informações,
Gutenberg Ribeiro da Silva foi assassinado a tiros dentro de
um estabelecimento comercial na 10ª Rua, Jardim das Araras.

Populares relataram para os policiais, que a vítima estava no
local acompanhado de duas pessoas, entre eles, um irmão de
Gutenberg. Em determinado momento, os três foram surpreendidos
pelos bandidos, que chegaram em uma motocicleta da marca Honda
Fan 150, de placa OTE-9335, e fizeram vários disparos contra a
vítima, que não resistiu, vindo a óbito ainda no local.
berg2Segundo informações da Polícia Civil, Gutenberg tinha
várias passagens pela Polícia. O irmão da vítima e uma moça,
que também estavam no local, foram atingidos. Ambos foram
encaminhados ao Hospital Municipal de Itaituba, e receberam os
atendimentos médicos, e encontram-se em observação. A moça
ficou mais grave por ter sido atingida na região do abdômen.
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