LLA Polícia Civil segue sem divulgar
detalhes sobre as investigações,
alegando que o caso está sob sigilo
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LLhomenagem ao pastor assassinado

‘Um mês sem meu Niel’,
lamenta viúva Flordelis
Deputada marca a data nas redes sociais, enquanto polícia avança na investigação

N

o dia em que o assassinato do pastor Anderson do Carmo completou 30 dias, a deputada federal
Flordelis dos Santos de Souza
(PSD) publicou, ontem, fotos e
mensagens para homenagear o
marido. Anderson foi morto em
casa, em Pendotiba, Niterói, na
Região Metropolitana do Rio.
Dois filhos do casal estão presos,
sob a suspeita de participação
no caso: Lucas Cezar dos Santos
Souza, de 18 anos, e Flávio dos
Santos Rodrigues, de 38.
“Minhas fotos ao lado dele
foram sempre felizes e sorrindo... infelizmente, hoje dói! Dói
a dor da perda, a dor da saudade, a dor da falta que ele me faz.
UM MÊS SEM MEU NIEL! Te
amarei eternamente!”, escreveu
a pastora em suas redes sociais.
Um confronto balístico realizado pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE)
apontou que a arma apreendida na casa da deputada foi
utilizada para matar o pastor.
O laudo está pronto e anexado no inquérito. Dois dias após
o crime, a pistola 9mm foi encontrada no quarto de Flávio,
apontado pela polícia como
um dos executores do pai.
Exames feitos também pelo
instituto apontaram que os cachorros da família não foram
dopados. A hipótese havia sido
levantada no início das investigações porque os animais não latiram no momento do crime,o que
chamaria a atenção dos vizinhos.
Esse laudo também já está pronto
e anexado às investigações.

Reprodução

À espera
do Supremo
A Polícia Civil e o Ministério Público do Estado
(MPE) aguardam uma decisão do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF)
e responsável por julgar processos durante o recesso da
instituição,para tomar uma
medida importante na investigação. O caso já estaria
praticamente resolvido e os
investigadores querem saber se poderão ou não investigar se Flordelis teve alguma participação no crime.
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Depoimento
de mãe
O advogado Ângelo Máximo, contratado por Michele do Carmo de Souza,
irmã do pastor assassinado, anunciou que pretende levar a mãe do religioso
à Polícia Civil para que ela
preste depoimento. “Estamos querendo ajudar nas
investigações e acredito que
ela tenha informações que
possam ajudar”, disse o advogado,que voltou a criticar
Flordelis, alegando que ela
estaria tentando atrapalhar
as investigações, passando
“informações inverídicas”.
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