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BELÉM, QUARTA-FEIRA, 27 DE JULHO DE 2016

ma sucuri de aproximada-
mente 3,5 metros foi encon-
trada ontem de manhã no 

bairro do Jurunas. A cobra foi vista 
por trabalhadores da prefeitura que 
capinavam uma área de mata na 
Rua dos Caripunas, esquina com a 
avenida Bernardo Sayão. Policiais 
militares e policiais do Batalhão de 
Polícia Ambiental foram até ao local 
para fazer o resgate da cobra, que 
foi colocada em um saco. A situação 
atraiu vários curiosos ao local.

O sargento Marcelo Caetano, 
do Batalhão de Polícia Ambiental, 
informou que a equipe foi acionada 
às 10 horas. Ele explicou que a cobra 
foi levada ao museu Emílio Goeldi, 
onde seria verificado se houve al-
gum trauma. Se estiver tudo bem 
a cobra retornará para seu habitat 
natural; caso esteja com algum feri-
mento será levada a um órgão am-
biental para receber tratamento.

“Há uma mística em torno da 
cobra, por isso quando tivemos 
conhecimento desse caso nós cor-
remos, pois a população costuma 
matar esses animais”, declarou 
o sargento. O trabalho de resgate 
não demorou e a cobra foi coloca-
da dentro de um saco. O sargento 
Macedo, do 20º Batalhão da Polícia 
Militar, foi o primeiro a chegar ao 
local. Ele disse que estava em ronda 
pelo bairro do Jurunas quando foi 
informado sobre a sucuri.

Os trabalhadores encontraram 
a cobra na área de mata da Rua dos 
Caripunas. Em meio à limpeza eles 
viram o animal, que estava enro-
lado. “Esses trabalhadores conse-
guiram segurar a cobra. Logo essa 
situação atraiu vários curiosos e 
fomos acionados. Ainda bem que 
ninguém maltratou a cobra. Assim, 
ela voltará ao seu habitat natural”, 
disse o policial militar. 

SUCURI ENCONTRADA NO JURUNAS
COBRA DE 3,5 METROS FOI ACHADA POR TRABALHADORES DA PREFEITURA QUE CAPINAVAM ÁREA NA RUA DOS CARIPUNAS
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 Resgatada por PMs, sucuri foi colocada em um saco (detalhe) e levada para o museu Emílio Goeldi
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Assassinos
gravaram a
morte de padre

A freira que conseguiu fugir 
de uma igreja católica de Saint-
Étienne du Rouvray, na França, 
para alertar que dois homens 
armados com facas haviam fei-
to reféns no local, contou que 
os agressores � zeram o padre se 
ajoelhar, o degolaram e grava-
ram o crime. O ataque realizado 
na manhã de ontem foi reivindi-
cado pelo grupo Estado Islâmi-
co. O padre, Jacques Hamel, de 
84 anos, foi morto. Outros três 
reféns � caram feridos - um deles 
em estado grave. O atentado ter-
minou após a polícia matar os 
dois terroristas.

Em entrevista à emissora de 
rádio “RMC”, a irmã Danielle ex-
plicou que os assassinos ordena-
ram aos cinco religiosos que esta-
vam dentro da igreja para � carem 
juntos em frente ao altar. Além do 
padre e de Danielle, outra freira e 
dois � éis foram feitos reféns.

Apesar das súplicas para que 
não cometessem o assassinato, os 
agressores não hesitaram em ne-
nhum momento, de acordo com o 
relato da freira. Os homens força-
ram o sacerdote Jacques Hamel, 
de 84 anos, a se ajoelhar, e quando 
este tentou se defender, “começou 
o drama”, segundo a freira. “Gra-
varam em vídeo. Fizeram uma 
espécie de sermão em árabe em 
torno do altar”, disse Danielle.

Democratas 
con� rmam o
nome de Hillary

Hillary Clinton se tornou 
oficialmente a candidata do 
Partido Democrata à presi-
dência dos EUA ontem, após 
os delegados do partido vo-
tarem na convenção nacional 
na Filadélfia, Pensilvânia. Ela 
é a primeira mulher a con-
correr à presidência por um 
dos dois maiores partidos do 
país. 

A votação teve início às 
17h20 (18h20 em Brasília) e 
aconteceu por Estado, em 
ordem alfabética, com um 
representante anunciando 
os votos de cada um deles. A 
decisão aconteceu cerca de 
1 hora e 20 minutos depois, 
quando o Estado de Dakota 
do Sul apresentou 10 votos 
para Sanders e 15 para Hilla-
ry, que a essa altura precisava 
de apenas dois para atingir a 
maioria.

Ao anunciar os votos de-
cisivos, a representante de 
Dakota do Sul ressaltou que 
se referia à “primeira que será 
chamada de Madame Presi-
dente”. Hillary irá aceitar ofi-
cialmente a nomeação em um 
discurso amanhã, dia do en-
cerramento da convenção. 

Na eleição de 8 de novem-
bro Hillary irá concorrer ao 
lado do vice, o senador e ex-
governador de Virginia Tim 
Kaine, contra a chapa repu-
blicana de Donald Trump e 
seu vice, o governador de In-
diana Mike Pence.


