Polícia
acredita
ter
encontrado corpo de Cícero de
Sousa, presidente de ONG que
desapareceu em Redenção
Cícero José Rodrigues de Souza — Foto: Reprodução/TV Liberal
Vítima era candidato a vereador quando desapareceu em outubro
de 2020. Um exame de DNA vai confirmar a identidade da vítima.
A Polícia do Pará acredita ter encontrado os restos mortais de
Cícero José Rodrigues de Sousa em Cumaru do Norte. A vítima
era presidente da Associação dos Portares de Epilepsia no
município de Redenção, no sul do estado, e foi candidato a
vereador da cidade.
Cícero de Sousa desapareceu em outubro de 2020, às vésperas
das eleições. À época, a associação que ele presidia receberia
R$1 milhão em verbas públicas. O caso teve repercussão no sul
do estado. Familiares protestaram pedindo agilidade nas
investigações.
De acordo com a Superintendência Regional do Araguaia
Paraense, técnicos do Centro de Perícias Científicas Renato
Chaves constataram que a ossada humana encontrada no último
dia 18 de março, em uma estrada em Cumaru estaria com roupas
semelhantes às usadas pela vítima quando ele desapareceu.
Material de campanha do então candidato foi encontrado próximo
ao local. Mas somente um exame de DNA deve confirmar a
identidade da vítima.
As investigações policiais levaram à prisão de quatro pessoas
e cinco suspeitos foram indiciados. De acordo com a Polícia,
um servidor público, um cabo da Polícia Militar e um advogado

teriam planejado o sumiço de Cícero, no dia 20 de outubro.
Eles prestaram depoimentos.
Por G1 PA — Belém
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
email:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou
e-mail:
adeciopiran.blog@gmail.com

