Acusado de furtos mata o próprio sogro a pauladas em Castelo do Piauí
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Com várias pauladas na cabeça, Paulo Henrique do Nascimento, 26 anos,
assassinou por volta do meio-dia deste domingo (30 de janeiro de 2011), no
Bairro Mutirão, na cidade de Castelo do Piauí, o seu próprio sogro Antônio
Morais, mais conhecido por Antônio Paixão, 55 anos de idade.
A própria
mulher do acusado Paulo Henrique que já foi acusado de furtar bicicleta em
Castelo do Piauí, ligou para a Polícia informando que seu marido teria
matado o seu pai. O subtenente Francisco Borges que responde pela
Delegacia de Castelo do Piauí, com uma equipe de policiais se dirigiu ao
local do crime e após algumas buscas o acusado foi localizado e preso,
quando tentava se esconder em um matagal. De acordo com relato de
testemunhas, o lavrador Antônio Paixão chegou a travar luta corporal com o
seu genro Paulo Henrique que acabou lhe matando a pauladas. Na ocasião,
vítima e acusado se encontravam sob efeito de bebida alcoólica. Tudo
ocorreu após um simples desentendimento entre vítima e acusado. Paulo
Henrique é acusado de constantemente espancar a esposa, sendo que no
ano passado, ele chegou a ser esfaqueado por ela, durante as agressões.
O corpo de Antônio Paixão foi levado para o Hospital Nilo Lima, em Castelo,
onde foi submetido a exames depois liberado para a família que
providenciou o sepultamento. O acusado Paulo Henrique foi autuado em
flagrante na Delegacia de Castelo do Piauí e agora aguarda decisão da
Justiça. Paulo Henrique do Nascimento já tem passagens pela Delegacia de
Castelo, por ter furtado uma bicicleta de um servente de pedreiro. Ele é
acusado de já ter matado outro homem, na Região de Ibiapaba, Distrito de
Cratéus-CE e depois jogado o corpo da vítima em um rio.
Fonte: Maiscastelo.com
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