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operação da Greco prende quatro 
acusados de aplicar golpes no cabral 
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Eles são acusados 
de fazerem 
parte de uma 
organização 
criminosa, falsificar 
documentos e 
estelionato

Jorge Machado
PortalODIA.com

luiz carlos de oliveira
Editor

Uma operação do Grupo 
de Repressão ao Crime Orga-
nizado (Greco) prendeu, na 
manhã de ontem (16), quatro 
pessoas acusadas de fazerem 
parte de uma organização cri-
minosa, falsificar documentos 
e estelionato. Eles estavam 

dentro um Flat no bairro Ca-
bral, no Centro de Teresina, 
quando foram capturados.

De acordo com as investi-
gações do Greco, a ação cri-
minosa consistia em obter de 
forma ilegal dados de clientes 
de bancos para falsificar do-
cumentos e depois efetuar 
saques em agências bancarias 
do interior do Estado.  

“Os presos chegavam com 
os documentos falsificados 
e efetuavam saques em agên-
cias bancárias no interior. 
Eles faziam os saques no in-
terior por acreditarem que 
teriam menor vigilância da 
polícia”, disse o coordenador 
e delegado do GRECO, Tha-
les Gomes.

Ainda de acordo com a po-
lícia, os presos estavam sendo 
monitorados há cerca de dois 
meses. Com eles, o GRECO 
conseguiu apreender docu-
mentos falsos, dados de con-
tas correntes e equipamentos 
de informáticas usado para 
falsificar os dados.

Os acusados foram iden-
tificados como Deividi Ro-
drigues Oliveira, Franciel 
Arnaud Pinto, Nayza Regina 
dos Santos Câmara e Rodrigo 
Cunha das Neves.

Os presos serão interroga-
dos e encaminhados ao siste-
ma prisional.

Greco apreendeu em 
poder dos acusados 
cartões de crédito e 
vários documentos

Maria clara Estrêla
PortalODIA.com

Um policial militar identi-
ficado como cabo Francisco 
Eleonardo de Araújo Sobrinho 
(F. Araújo) lotado no Colégio 
Militar, foi assassinado durante 
uma briga no Residencial Pra-
do Júnior, zona Leste de Tere-
sina por volta das 22h40 de on-
tem (15). O crime aconteceu 
em frente à casa do suspeito, 
que foi identificado como sen-
do Ulisses de Sousa Martins, 
46 anos.  “De acordo com as 
testemunhas, a vítima estava 
bebendo em um bar em frente 
ao local onde houve o homi-
cídio. Ao deixar o estabeleci-
mento, o cabo começou uma 
discussão com o suspeito, que 
desferiu dois socos. O PM, en-
tão, caiu e bateu com a cabeça 
na calçada. O SAMU ainda foi 
acionado, tentou prestar socor-
ro, mas o cabo F. Araújo não 
resistiu”, relatou o coronel Gal-
vão, comandante do 5º BPM.

Logo após o ocorrido, o sus-
peito fugiu do local e até o mo-
mento não foi localizado. Os 
motivos da discussão entre ele 

o cabo F. Araújo também ainda 
não foram esclarecidos. O caso 
seguirá sob investigação da De-
legacia de Homicídios e Prote-
ção à Pessoa (DHPP).

A Polícia Militar do Piauí 
lamentou a morte do cabo e 
emitiu nota de pesar. Além de 
instrutor do Colégio Militar, F. 
Araújo era voluntário do Pelo-
tão Mirim do Rone. Por meio 
de nota oficial, a PM disse que 
"lamenta profundamente e se 
solidariza com amigos e fami-
liares pela perda prematura do 
policial exemplar". O velório 
do cabo F. Araújo está previs-
to para as 9 horas na Capela 
de São Sebastião, ao lado do 
Quartel do Comando Geral da 
PM.

2º atentado contra  PM's
O homicídio do cabo F. Araújo 
já é o segundo caso de atenta-
do contra a vida de um agente 
da segurança registrado em Te-
resina no intervalo de apenas 
quatro dias. No último dia 12 
(sexta-feira passada), um ou-
tro cabo da PM, identificado 
como José Carlos de Andrade, 
foi esfaqueado por criminosos 
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PM é assassinado durante briga no 
Residencial Prado Júnior, na zona Leste

na briga, o cabo J. Francisco bateu com cabeça ao cair na calçada

durante um assalto na Avenida 
Maranhão. O militar teria reagi-
do à abordagem dos suspeitos e 
um deles acabou lhe atingindo 

com seis golpes de arma bran-
ca. O cabo José Carlos foi leva-
do para o HUT e seu estado 
de saúde era estável.

JulGaMEntO

Assassino de Lara Fernandes é condenado 
pela Justiça a 18 anos e 11 meses de prisão

O Conselho de Sentença 
do Tribunal do Júri Popular 
de Teresina acatou na inte-
gralidade a tese do Ministério 
Público e condenou a 18 anos 
e 11 meses de prisão Eduar-
do Pessoa Araújo, réu pelo 
assassinato da jovem Maria 
de Lara Fernandes. O crime 
aconteceu em novembro do 
ano passado e o corpo da víti-
ma foi encontrado às margens 

do Rio Parnaíba.
Eduardo cumprirá a pena 

em regime fechado e não po-
derá recorrer da sentença em 
liberdade. O julgamento que 
culminou em sua condenação 
durou quase o dia inteiro e foi 
presidido pela juíza Rita de 
Cássia da Silva, da 2ª Vara do 
Tribunal do Júri. Ao todo, fo-
ram ouvidas sete testemunhas, 
sendo três arroladas pelo Mi-

nistério Público e quatro arro-
ladas pela defesa de Eduardo.

Para o promotor de Justiça 
João Malato, representante do 
MP, a condenação de Eduardo 
Pessoa tem cunho pedagógico 
e mostra que o conselho de 
sentença do Tribunal do Júri 
não deixará passar impune ca-
sos de violência contra a mu-
lher. Eduardo responderá por 
homicídio triplamente qua-

lificado: morte praticada por 
motivo fútil, sem dar chance 
de defesa à vítima e envolven-
do questões de gênero, ou seja, 
feminicídio.

Sua defesa ainda não se pro-
nunciou. Logo após o julga-
mento, Eduardo foi encami-
nhado para o Penitenciária de 
Altos, onde começa a cumprir 
a pena.

(Maria Clara Estrêla)
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