Mulher tem moto roubada ao
levar filha para hospital em
Novo Progresso
Conforme a informação a vitima, seguia para hospital com sua
filha (Bebe) com febre , chegando as proximidades do Hospital
dois sujeitos em uma moto Titan Preta a abordaram, com arma em
mãos e roubaram a motocicleta.(Foto:Divulgação Facebook)
A vítima contou que seguia para o

hospital com sua filha

quando foi abordada por dois criminosos armados (magros) ,em
uma motocicleta.
Desesperada, a mulher desceu da moto,
entregou para os bandidos e eles fugiram. Ela postou nas redes
sociais para avisar a policia e pedir ajuda. Na manha desta
quarta-feira (11), comunicou ao Jornal Folha do Progresso que
já estava na delegacia para fazer o Boletim de ocorrência.
A policia esta na captura dos bandidos, que souber informação
da motocicleta Honda Bros 160cc, de cor Branca com Vermelho
Placa QEK 8415 da cidade de Novo Progresso, favor avisar a
policia.
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Novo Progresso – Duas motos
batem de frente na vicinal
Celeste
Um grave acidente em Novo Progresso na tarde deste domingo
(17/04), vitimou dois motociclistas que estavam de posse de
suas motocicletas no momento que trafegavam sentido contrário
– um sentido Cachoeira da Pedreira antiga cachoeira do Abel
vinha sentido
cidade e outro no inverso e acabaram por
colidir de frete.
Uma das motocicletas saiu da cachoeira outra seguia para a
cachoeira do Abel, local onde acontece aos domingos matinê
dançante, aproximadamente dois quilômetros do centro da cidade
e passa pela vicinal celeste para chegar até
o local. O
movimento é intenso aos domingos.
Os motoristas das duas motocicletas foram identificados como
Sergio Dagostin que pilotava a moto Honda/Bros – placa:
QDB-1467 de cor preta e a outra condutora Jeniffer Raiane S.
Oliveira de posse da motocicleta Honda/Fan 125 – Placa:
NTC-9703 de cor preta.
O condutor Sergio Dagostin sofreu ferimentos leves e está
fazendo uma bateria de Raio X, já a condutora Jenifer Raiane
S. Oliveira sofreu fratura exposta no femor e está na
estabilização aguardando transferência para Santarém-Pa.
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