Foragido de Itaituba é preso
em um ônibus na Rodovia BR
163
(Foto:Policia Militar) – Policiais Militares prenderam, nesta
quarta-feira(25), em onibus na rodovia BR 163, um homem
identificado como Marcelo Silva Ferreira, foragido da Justiça
de Itaituba.
A Policia Militar, Guarnição da Serra do Cachimbo , após
abordagem ao ônibus da linha Santarém/Cuiabá realizada no
restaurante cristalino,identificou o passageiro Marcelo Silva
Ferreira
sistema
Itaituba
UIPP de
legais.

com identificação criminal reconhecida e foragido do
prisional CRRI – Centro de Recuperação Regional de
foi RECAPTURADO e será conduzido para apresentação na
Castelo de Sonhos para seguimento das formalidades

Marcelo foi condenado por homicídio e assalto a 12 anos de
prisão com sentença transitada e julgada.
Atualizando…….
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Carreta tomba na Serra do
Cachimbo na BR-163, pega fogo
-Assista ao Vídeo
O acidente ocorreu na manhã deste Sabado (24/08/2019) , na
rodovia federal, na Serra do Cachimbo, entre o estado do Pará
e Mato Grosso.(Foto:Reprodução)
A informação que os vagões estavam carregados com milho, ao
tombar a carreta pegou fogo.
Não há informações do estado de saúde do contudor.
O Vídeo foi enviado por Adellar Belling ao Jornal Folha do
Progresso
Assista ao Vídeo;
https://youtu.be/869PT_JtZRw
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