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Polícia diz que 9 suspeitos de estupro na PB confessaram

Apenas rapaz que ganhou 'presente' negou o crime

LUIZ CARLOS LIMA
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA, DE JOÃO PESSOA

Nove suspeitos de estuprar seis mulheres e matar duas delas
em Queimadas (PB) confessaram participação no crime,
disse a Polícia Civil.

A delegada titular da Delegacia de Homicídios de Campina
Grande, Cassandra Duarte, afirmou que só o rapaz que teria
ganho os estupros como "presente de aniversário" negou
envolvimento.

Três adolescentes foram encaminhados a abrigos na região
de Campina Grande; os outros sete estão em presídios de
João Pessoa.

Felipe Câmara, advogado de um dos suspeitos, Jacó de
Sousa, 18, disse que seu cliente confirmou participação.

"Ele disse que não teve ligação direta com as mortes, mas
confirmou todo o plano arquitetado para abusar sexualmente
das vítimas e que participou do estupro."

A Delegacia de Homicídios em Campina Grande disse que
os outros suspeitos ainda não possuem advogado.

As seis mulheres foram violentadas -e duas delas mortas-
durante uma festa de aniversário realizada na madrugada do
domingo.
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