Dois Homens são presos por
furto de gado em Alvorada da
Amazônia
(Foto: PM/Divulgação) – Dois Homens foram acusados de
roubar gado e carregar em caminhão.
De acordo com a PM, eles não confessaram o crime.
Bovinos estava prontos para serem transportado, caminhão
foi preso.
Dois suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de gado em
Alvorada da Amazônia,foram presos pela Polícia Militar. Os
homens foram pego em flagrante no momento em que fugiam em uma
motocicleta. A ocorrência foi registrada na manhã desta
segunda-feira (30).
A PM informou que foi chamada pelo dono da fazenda. O homem
contou que estava tendo uma movimentação de veículos
desconhecidos durante a noite e que os individuos estavam
furtando gado fortemente armados.
Dois suspeitos “Vitor luar Nascimento Ribas e Altamir
Nascimento” , foram presos Pela Policia Militar, quando
aguardavam em um restaurante de Novo Progresso.

LEIA OCORRÊNCIA:
Que por volta das 10h e 30min a polícia militar de Novo
progresso, foi informada de um Roubo de Gado na Comunidade
Alvorada da Amazônia e que os meliantes estariam com armas de
fogo, que a guarnição de alvorada juntamente com populares
haviam feito a detenção do motorista, e o caminhão, que foi
contratado para fazer o frete até a cidade de Trairão-Pa, que
seguimos para a propriedade junto com o proprietário do Sítio
Esperança e o dono do Gado ao chegamos no local a 12 km na
vicinal Gaúcha foi constata a veracidade dos fatos e que os
dois indivíduos ao saber da chegada da polícia empreenderam
fuga para destino ignorado. Mais por volta das 12h recebemos a
informação daquela PPD,(alvorada) que um moto-táxi havia indo
buscar os pertences dos acusados em um hotel da referida
comunidade, que conseguimos a 10km na br 163 intercepta o
moto-táxi que nos passou onde os suspeitos estariam esperando
no restaurante do feio ao chegamos os nacionais Vitor luar
Nascimento Ribas e Altamir Nascimento empreenderam fuga mais
foram alcançados e conduzido para Depol.
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