
Nota de Falcimento PM Alagoas

  Venho por meio deste encarecidamente pedir a oração de todos vocês  pela Elizama
(Maestrina do Coral das Déboras / UMEAL)  pois seu esposo o irmão Walter (PM) foi
assassinado na noite  passada . ela esta gravida de cinco meses e vai precisar muito da
oração  de todos nos desde já agradeço.
  
  O assassinato do policial militar Valter de Sá Carvalho, na manhã desta  quinta-feira, 15,
provocou uma grande revolta entre colegas de profissão. O militar foi morto com um tiro na
cabeça dentro do micro-ônibus de transporte complementar de placa EWR 8592/Palmeira dos
Índios-AL.
  
   Informações dão conta que o micro-ônibus teria saído de Palmeira dos Índios por volta das
5h15, com dois policiais, um militar e um PRF, ambos à paisana.
  
   Na cidade de Belém, os quatro meliantes teriam subido no coletivo e seguiram com
passageiros comuns. Já o policial militar Valter de Sá Carvalho teriaentrado no micro-ônibus na
cidade de Maribondo e teria desconfiado que um dos elementos estaria armado.
  
   O PM teria tentado, então, um contato com o posto policial de Atalaia. A ação, contudo, foi
percebida por um dos meliantes que se ergueu com arma em punho e efetuou um disparo
contra Valter Carvalho, que teve morte instantânea. Após o assassinato, os bandidos – três
deles armados –
  anunciaram um assalto e teriam exigido que todos permanecessem quietos, ordenando que o
motorista seguisse em direção à Satuba, onde desceram do transporte complementar sem
levar nada.
  
   Em entrevista ao Alagoas24Horas, o policial militar sobrevivente, um sargento, disse que
chegou a esconder a farda e a identificação funcional, temendo pelo mesmo destino do colega.
O militar disse, ainda, que devido à presença de vários civis e à situação foi impossível deter os
acusados.
   O corpo de Valter de Sá Carvalho será periciado e encaminhado para o Instituto Médico
Legal Estácio de Lima, onde será submetido à necropsia e posteriormente será liberado para
sepultamento. O micro-ônibus foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal no
Tabuleiro do Martins.
   
  
   Atenção: Seu sepultamento será realizado na cidade do Recife-PE, onde o mesmo residia
antes de vir para alagoas.
  
    Grande abraço.
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