Mais um caso de estupro é
registrado em Novo Progresso;
crime
semelhante
aos
anteriores
Foi registrado na Policia Civil de N ovo Progresso mais um
caso de estupro. O crime apresentou semelhanças.
Desta vez a vitima foi a menor L.S.O de 10 anos, segundo
relatos a menor estava sozinha em casa, o suspeito apareceu em
sua residência com uma motocicleta Biz da cor vermelha e pediu
um copo de água, quando a vitima se virou para ir buscar, o
suspeito que estava de capacete mandou a menina subir na moto
sorrindo e abraçá-lo como se fosse seu pai ou a matava
apontando um canivete.
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A menor L.S.O fez o que o suspeito mandou e a levou até um
matagal próximo a horta na rua Cristalina no bairro Jardim
América, aonde o suspeito estuprou a menina e a trouxe de
volta deixando-a próximo de sua casa.
A menor chegou à casa tremendo de nervosa e com escorrimento
de sangue nas partes intimas seu irmão já estava em casa então
entrou em contato com sua mãe.

Após a vitima contar toda a história para sua mãe, se
dirigiram até a Delegacia de Policia que providenciou a
documentação para fazer os exames de corpo e delito no
Hospital Municipal.
A menor está se recuperando após ser vitima dessa violência
sexual e está muito deprimida.
Segundo informações através de fotos a vitima reconheceu o
estuprador, trata-se do mesmo que foi preso no inicio do ano
de 2015 suspeito de ter estuprado outras 3 jovens no ano de
2014 e também reconhecido pelas vitimas.
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Wanderson da Silva Pereira “, de 33 anos é o principal
suspeito, já foi acusado de estupro e conseguiu através de
seu Advogado Edson Cruz que questionou acusação com vídeos de
seu estabelecimento, onde aparecia uma motocicleta com a
vitima , discordando das provas apresentada pela policia e
conselho tutelar. Edson Cruz convenceu a justiça que mandou
soltar o acusado.

Wanderson da Silva Pereira “, de 33 anos foi preso pela Polica
Miliatr acusado de estupro e posteriormente foi solto pela

Justiça
Já foi expedido outro mandado de prisão contra o suspeito, a
polícia está a sua procura para efetuar a prisão.
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