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(Foto:Reprodução) – Jalser Renier vai cumprir prisão
domiciliar. Jornalista Romano dos Anjos foi sequestrado em
outubro de 2020
O deputado estadual Jalser Renier (Solidariedade), suspeito de
encomendar o sequestro do jornalista Romano dos Anjos, em
Roraima, ganhou um habeas corpus e vai cumprir prisão
domiciliar. Reiner foi preso em 1.out, aproximadamente um ano
após o crime.
Quatro policiais militares que estariam envolvidos no crime
não obtiveram o benefício judicial. O habeas corpus e a
negação do pedido dos PMs foram concebidos pelo ministro
Jesuíno Rissato, do Superior Tribunal de Justiça.
Os agentes eram ligados ao gabinete do deputado. O parlamentar
não poderá sair de casa e deverá usar tornozeleira eletrônica.
Um pedido de cassação do deputado foi protocolado pelo PSL de
Rondônia por quebra de decoro. A representação será analisada
pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa do estado.
O jornalista Romano dos Anjos foi encontrado com as penas
lesionadas e o braço quebrado após o sequestro, em 26 de
outubro de 2020.
Deputado suspeito de encomendar sequestro ganha habeas corpus
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Aeronave que viajava do Amapá
rumo a garimpo no Pará some
após
sequestro;
polícia
investiga
(Foto:Reprodução) – Uma aeronave foi sequestrada por pelo
menos um homem neste sábado (27), após decolar do município de
Laranjal do Jari, no Sul do Amapá, com destino a um garimpo no
estado do Pará.
Três pessoas estariam dentro do veículo, segundo a Polícia
Civil, que iniciou investigação sobre o caso.
De acordo com a corporação, o monomotor, modelo Skylane 182
RG, foi fretado e decolou por volta de 11h10 da cidade, a 265
quilômetros de Macapá, com o piloto e um passageiro. Conforme

a polícia, esse homem que estava sendo transportado foi quem
anunciou o sequestro.
Segundo o delegado Aluísio Aragão, da Delegacia de Polícia de
Laranjal do Jari, o crime foi anunciado quando a aeronave
pousou no garimpo. Na ocasião, outra pessoa teria sido forçada
a entrar no monomotor.
“O próprio pessoal que fretou o avião foi quem nos comunicou.
O pessoal do garimpo fez uma chamada de rádio para eles
dizendo que quando pousou esse avião lá, essa pessoa teria
anunciado o roubo, disse que não era para ninguém se aproximar
e ordenou que outra pessoa que estava no garimpo subisse no
avião e aí eles foram embora. A princípio essa pessoa que
entrou no avisão não está sendo tratada como sequestrador”,
detalhou.
As investigações sobre o caso continuam. A Civil acionou a
Polícia Federal (PF) e a Força Aérea Brasileira (FAB) para
descobrir o paradeiro da aeronave.
Atualização
Polícia Civil do Amapá informou que o piloto da aeronave teria
feito contato com a esposa, e que teria pousado em município
do Mato Grosso.
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