Empresário
de
Manaus
suspeitava
que
mulher
desviava dinheiro para dar a
sargento assassinado
Jordana Freire e Lucas Guimarães teriam iniciado um
relacionamento amoroso depois que ela passou a tratar com ele
sobre serviços gráficos para o supermercado (Foto:Reprodução)
Dono do Vitória suspeitava que mulher desviava dinheiro para
dar a sargento assassinado
O sargento Lucas Guimarães, assassinado em 1º de setembro
deste ano, prestava serviços gráficos para a rede de
supermercados Vitória quando conheceu Jordana Azevedo Freire,
uma das proprietárias do supermercado.
Leia mais:Militar teve morte encomendada por empresário
amazonense após descoberta de traição
Jordana e o marido, Joabson Agostinho Gomes, são suspeitos de
ordenar a morte de Lucas. Eles estão foragidos. A Polícia
Civil procurou por ambos nas cinco unidades do supermercado
nesta terça-feira e também na casa onde eles moram, mas o
casal não foi encontrado.
De acordo com apuração da repórter Mei Shapiama, do programa
Alô Cidade, da TV A Crítica, Jordana e Lucas tiveram um
envolvimento romântico após o início dessas relações
profissionais. Quando Joabson descobriu o caso, ele teria
identificado, também, que a mulher estava desviando dinheiro
do supermercado para repassar para Lucas.
Lucas era proprietário de uma cafeteria na Avenida Ayrão, na
Praça 14, zona Sul de Manaus. Foi lá que ele foi assassinado
por um pistoleiro, que entrou no local se passando por cliente

e, ao avistá-lo, disparou tiros à queima-roupa.
Assista ao vídeo
https://twitter.com/i/status/1433501288591921155
Por: Portal A Crítica
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.”
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