Estudante do curso de direito é atingido com cinco tiros ao reagir assalto em Parnaíba
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José Saraiva do SR

O estudante do curso de direito Wellyson Ernando Lima de Sousa, 21 anos, foi atingido com
cinco tiros por volta das 14 horas desta quarta-feira (29), ao reagir a um assalto, na cidade de
Parnaíba-PI, a 319 km da Capital do Piauí (Teresina). Wellyson Lima mora em Fortaleza-CE e
está em Parnaíba, no Piauí, como turista. Ele foi passar a virada do ano no Litoral do Piauí,
acompanhado da família.
O estudante de direito encontra-se internado em estado de saúde bastante grave, no Hospital
Dirceu Arcoverde, em Parnaíba. O estudante Wellyson Lima estava em uma casa no Bairro
Pindorama, acompanhado do pai e de um irmão, quando três homens chegaram e anunciaram
um assalto. Na ocasião, Wellyson estava deitado e os bandidos conseguiram amarrar o seu
irmão Weslen, 20 anos, quando então, ele se levantou e reagiu contra os assaltantes,
acabando por ser atingido com cinco tiros e os acusados fugiram sem levar nada. Policiais de
Parnaíba e de Luís Correia fizeram várias diligências e conseguiram localizar e prender dois
irmãos gêmeos que participaram do assalto. Os acusados capturados são identificados por
Alan dos Santos Nunes e Alex dos Santos Nunes, que ambos têm 19 anos de idade. A Polícia
de Parnaíba afirma que os dois irmãos gêmeos são suspeitos de efetuar vários tiros contra
outras duas pessoas no Litoral do Piauí e de queimar uma motocicleta, há alguns dias atrás.
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no crime

Alex, irmão gêmeo de Alan, foi preso acusado de participação

A Polícia encontrou com os gêmeos, uma pistola 7.65 com cinco munições intactas. O policial
civil Astrogildo Fernandes afirma que os projéteis encontrados no local do assalto, no Bairro
Pindorama são de pistola 7.65. Os dois acusados capturados foram levados para a Delegacia
do 2º DP de Parnaíba, onde eles foram autuados em flagrante pelo delegado Marcos Pereira
Bastos. O terceiro acusado envolvido no assalto em que o turista de Fortaleza saiu baleado
gravemente é identificado por Jhonny Alves de Sousa, vulgo Jhonny Penela, que se encontra
foragido portando outra pistola.
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