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PB prende suspeitos de estupro coletivo

Segundo a polícia, sete homens e três adolescentes
abusaram de seis mulheres durante uma festa em
Queimadas; duas foram mortas

Com base em relatos, delegada afirmou que o ataque foi
um "presente de aniversário" de um irmão para o outro

COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, DE JOÃO PESSOA
DE SÃO PAULO

Sete homens foram presos e três adolescentes foram
apreendidos sob suspeita de estuprar seis mulheres e matar
duas delas em uma festa em Queimadas (148 km de João
Pessoa), na madrugada de domingo.

Ontem, a Polícia Civil ouviu os dois últimos suspeitos, que
foram presos entre domingo e segunda-feira.

Com base nos depoimentos colhidos, a delegada Cassandra
Duarte, da Delegacia de Homicídios de Campina Grande,
afirmou que o estupro coletivo foi um "presente de
aniversário" de um irmão para o outro.

Segundo a polícia, todos os dez suspeitos sabiam do plano,
posto em prática em uma festa na casa dos irmãos.

A delegada afirmou ainda que as seis vítimas conheciam os
donos da casa.

Enquanto quatro homens estavam com elas na festa, os
outros seis invadiram o local armados e com máscaras,
simulando um assalto.

Os homens presentes no local foram levados para um
quarto, e as mulheres, trancadas em outro.

Elas foram amarradas e tiveram os olhos vendados.

A partir daí, os suspeitos que já estavam na festa se
juntaram aos invasores para os estupros, diz a polícia.

A delegada afirmou que duas das vítimas foram mortas por
terem reconhecido os estupradores. Seus corpos foram
abandonados em diferentes pontos da cidade.

A delegada não informou o que os suspeitos disseram em
sua defesa. Nem a polícia nem a OAB (Ordem dos
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Advogados do Brasil) de Campina Grande souberam
informar quem são os advogados dos suspeitos.

A reportagem não conseguiu localizá-los.

PROIBIÇÃO

No dia seguinte ao crime, a juíza Flávia de Souza Baptista
Rocha proibiu o uso de máscaras de Carnaval em
Queimadas. A regra vale até a Quarta-feira de Cinzas.
(LUIZ CARLOS LIMA E RODRIGO VIZEU)
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