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O sargento Irís e o cabo Barros, do 25º Batalhão da Polícia
Militar, foram presos nesta sexta-feira (26), suspeito de
homicídio em Mosqueiro, distrito de Belém. Os PMs tiveram o
pedido de prisão preventiva decretado pelo juiz de Mosqueiro.
A informação foi confirmada pela Polícia Civil.
De acordo com a Polícia Civil, os PMs foram localizados e
conduzidos nesta sexta-feira para a Seccional de Mosqueiro,
para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. Eles serão
levados para o presídio Anastácio das Neves, em Santa Isabel
do Pará.
A vítima seria Anderson Rezende, de 24 anos. Ele teria sido
abordado por uma viatura da Polícia Militar, na madrugada de
domingo (21), e em seguida sumiu. Na segunda-feira (22), a
esposa da vítima, que não quis se identificar, pediu
providências que o marido havia sumido após a abordagem.
O corpo de Anderson Rezende foi localizado na terça-feira
(23), na beira do mato no ramal Caruarú, na estrada de
Mosqueiro, próximo ao portal. Ele apresentava marca de um tiro
na perna, que atingiu a veia femoral.
O irmão da vítima foi informado do ocorrido e reconheceu o

corpo. Anderson era morador de Irituia, no nordeste paraense,
e estava morando há quatro meses com o irmão em Mosqueiro.
A Polícia Militar informou, através de nota, que no âmbito da
corporação, ambos os policiais respondem procedimento
apuratório que está em andamento.
(DOL)
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