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Um homem foi preso por tentativa de feminicídio na tarde desta quarta (6), em 
Oriximiná, oeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu em uma 
residência no bairro Santa Terezinha. O suspeito tentou minimizar a situação 
dizendo à polícia que estava brincando com a companheira sob efeito de bebida 
alcoólica.  
 
O suspeito que tem 25 anos tentou matar a companheira, de 22 anos, com uma 
facada na barriga. Eles viviam em união estável.  
 
A vítima foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Oriximiná. A unidade 
informou que o quadro clínico da jovem é estável e ela já recebeu alta hospitalar.  
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Logo que a tentativa de feminicídio foi comunicada à polícia na terça-feira (5), o 
delegado Willian Fonseca e sua equipe saíram em diligência e ontem, 
localizaram o homem. Ele afirmou à polícia que estava alcoolizado e que apenas 
foi tirar uma brincadeira com a companheira, mas acabou provocando o 
ferimento à faca.  
 
Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de 
Oriximiná. O inquérito será concluído e encaminhado ao Fórum de Justiça.  
 
 

• ORIXIMINÁ  
• SANTARÉM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/cidade/oriximina/
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/cidade/santarem/
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Maria Jeane Costa Pinheiro confessou ter matado José Carlos Catanheide 

Rocha. Na final da tarde desta quinta-feira (7), ela se apresentou à Delegacia de 

Polícia Civil de Itaituba. A mulher, que também é conhecida por Cris, já tinha um 

mandando de prisão temporária contra ela. Estava foragida desde o dia 25 de 

abril, quando cometeu o crime. Já foi ouvida, autuada por homicídio e presa. 

https://www.oliberal.com/policia/apos-discussao-mulher-mata-homem-a-tiros-em-itaituba-1.261622
https://www.oliberal.com/policia/apos-discussao-mulher-mata-homem-a-tiros-em-itaituba-1.261622
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À época, Maria Jeane já havia sido identificada como a principal suspeita do 

crime. Tudo começou e terminou em uma área de garimpo, na comunidade Cuiú-

Cuiú, em Itaituba. Ela e José Carlos, (que era mais conhecido pelo apelido 

"Negão Barbicha", tiveram uma discussão intensa. Os ânimos se alteraram muito 

e houve luta corporal. A mulher estava com uma arma — não há informações 

ainda se a arma foi apreendida e como ela conseguiu — e atirou contra a vítima. 

A discussão, a briga e o assassinato — foram cinco tiros — ocorreram em via 

pública, aproximadamente às 20h30. Maria Jeane, até então, era identificada 

como Cris Rocha, mas explicou tudo sobre o apelido. Acreditava-se até que 

poderiam ter algum parentesco, fosse familiar direto ou conjugal. Nada disso se 

confirmou. Os detalhes sobre a discussão também não foram informados pela 

Polícia Civil. 

 

DENUNCIE 

 

Quaisquer informações relacionadas a crimes podem e devem ser repassadas 

ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. A ligação é segura, 

gratuita e pode ser feita de qualquer aparelho. Se houver necessidade de uma 

ação policial mais urgente, o melhor é ligar para o 190. 

Pelo telefone (91) 98115-9181, os cidadãos podem paraenses podem dialogar 

com a Inteligência Artificial Rápido e Anônimo, que é personalizada pela 

atendente virtual Iara do WhatsApp. Com ela, é possível desenvolver uma 

conversa inteira. A Iara é capaz de obter todas as informações necessárias para 

que os órgão de segurança investiguem uma denúncia repassada, de forma 
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segura e anônima. Ela recebe texto, fotos, áudio e vídeos. Também dá para falar 

com a Iara e fazer a denúncia pelo site da Segup. 

A Redação Integrada de O Liberal também recebe, a qualquer momento, 

denúncias e informações de ocorrências em texto, áudio, fotos e vídeos pelo 

WhatsApp. Basta entrar em contato pelo número (91) 98439-8833. 

 

  

 


