Desaparecida há 11 dias,
adolescente
é
encontrada
morta em Marabá
A família da vítima esperava a liberação do corpo pelo IML
para providenciar o serviço funerário (Foto:Reprodução)
O corpo foi achado em estado de decomposição nesta quintafeira (31)
A Polícia Civil informou que a vítima de 16 anos estava
desaparecida no município de Marabá, desde o dia 20, deste
mês, um domingo. O corpo da garota foi encontrado em avançado
estado de decomposição na manhã desta quinta-feira (31), em
uma região de alagamento no bairro Santa Rosa, no Núcleo Velha
Marabá. (As informações são do site Debate Carajás).
A vítima era procurada por familiares e amigos que denunciaram
o desaparecimento dela à Polícia Civil. Havia inclusive um
cartaz com a fotografia da adolescente e o comunicado de que
ela estava desaparecida.
O cartaz com o pedido de ajuda indica o número do DisqueDenúncia, um dos canais de informações da Polícia Civil. O
mesmo cartaz informava que a adolescente havia sido vista pela
última vez, por volta das 13h do domingo (20), quando saiu de
casa dizendo que iria até o bairro de São Félix, em Marabá.
De acordo com as primeiras informações levantadas por agentes
da segurança pública, a morte da menina pode ter ligação com
facções criminosas no município. A polícia tomou conhecimento
de um vídeo em que se vê o corpo da adolescente jogado no chão
de uma embarcação, cercado por homens. Alguns deles aparecem
filmando o corpo da garota enquanto outros fazem gestos com os
dedos em formato de “V”.

A Polícia Científica removeu o
cadáver para os exames de
praxe no Instituto Médico Legal (IML), a fim de identificar a
causa da morte. Há informações também de que a adolescente é
neta do homem conhecido pelo apelido de ‘Seu Chico Panelada’.
Ele seria um comerciante conhecido na área do Terminal
Rodoviário do Km 6, em Marabá.
A família da vítima esperava a liberação do corpo pelo IML
para providenciar o serviço funerário, e ainda não tinha a
confirmação da possibilidade de realizar o velório nesta noite
de quinta-feira (31).
Jornal Folha do Progresso em 01/04/2022/09:41:28
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
mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou

ee-mail:

adeciopiran.blog@gmail.com
https://www.folhadoprogresso.com.br/qualificacao-programa-micr
osoft-conecta-oferece-cursos-gratuitos-na-area-de-tecnologia/

