Cortador de pedra mata namorada por ciúmes no Piauí
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Por ciúmes, o cortador de pedra Antônio Francisco dos Santos, 40 anos, matou com um golpe
de barra de ferro na garganta, no povoado Caititus, no Município de Nazária-PI, a 30 km da
Capital do Piauí (Teresina), a sua namorada Maria de Nazaré Sousa, 58 anos, que ficou com a
barra de ferro atravessada na garganta.

O crime ocorreu na noite de ontem (17 de abril de 2011) e o acusado Antônio Francisco dos
Santos foi preso na manhã desta segunda-feira (18) e conduzido para o Quartel da Rone, no
Bairro Matinha, na Zona Norte de Teresina-PI, onde está funcionando a Central de Flagrantes,
em razão da Polícia Civil do Piauí, se encontrar em greve. Na Central de Flagrantes, Antônio
Francisco confessou o crime e disse estar arrependido. O cortador de pedra disse que ingeriu
muita bebida alcoólica e perdeu o controle, acabando por praticar o crime. O acusado declarou
que estava sem ingerir bebida alcoólica, há seis meses. Antônio Francisco declarou na Polícia,
na manhã de hoje, que não lembra o que aconteceu, mas acredita que tenha matado a
namorada, por ciúmes. “Fiquei transtornado com a bebida. Estou arrependido e triste com o
que aconteceu”, declarou o cortador de pedra. Maria de Nazaré foi morta pelo namorado em
sua própria casa. Somente na manhã de hoje (18), o corpo de Maria de Nazaré foi submetido a
exames no Instituto Médico Legal, em Teresina-PI, e depois liberado para a família, que o
levou de volta para Nazária, onde ocorreu o sepultamento.
Menor de 13 anos é morta por vizinho em Timon-MA
Na cidade de Timon-MA, a estudante Marcela Naiane Alves dos Santos, 13 anos, foi
assassinada com um tiro, pelo vizinho, também menor, de inicial G, 17 anos, que está foragido.
O crime ocorreu na manhã de domingo (17 de abril de 2011), na casa do acusado, dentro de
um quarto, no Bairro Cidade Nova, naquela cidade. Francisca dos Santos Silva disse que o
acusado tinha vontade de namorar com a sua filha Marcela, mas ela (Marcela) não queria.
Francisca Silva acrescentou que o adolescente não aceitava que Marcela não lhe quisesse
como namorado. O acusado é filho de um policial, cujo nome não foi revelado pela mãe de
Marcela Naiane Alves dos Santos.
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