Polícia prende Baiboi acusado de roubos em Macapá e Santana
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Após de ter sido reconhecido por meio de imagens do circuito interno de vídeos roubando
aproximadamente R$ 45 mil de uma operadora de plano de saúde em Macapá, nesta
segunda-feira, 16, Gelson Trindade de Almeida, o “Baiboi”, o u Boizinho foi preso no dia
seguinte por uma equipe de militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Ele foi apresentado ao delegado Glemersem Arandes na Delegacia de Crimes Contra o
Patrimônio (Deccp), no centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) Pacoval.

Em depoimento Boizinho negou envolvimento, porém estava com o aparelho celular de uma
das vítimas.

Após a comprovação dos fatos, ele alegou que estava na companhia de uma adolescente, que
ambos efetuaram o crime rendendo três funcionárias e estava em busca de R$ 200 mil,
demonstrado terem informações privilegiadas sobre o local de onde estava o dinheiro e com
quem estava.

“No depoimento Gelson caiu em contradição afirmando que após o crime teria passado a noite
em um motel com uma mulher consumindo substância entorpecente e gastou quase todo o
dinheiro que ficou”, disse o delegado.

De acordo com o policial o acusado pode está mentindo, pois na divisão do que foi roubado ele
ficou com R$ 25 mil faltando saber quem são as outras pessoas que participaram.

A delegada Luiz Maia da 2ª Delegacia do município de Santana foi informada sobre a prisão de
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Baiboi e esteve na Deccp ocasião em que o identificou como sendo autor do latrocínio tentado
ocorrido no dia 24 do mês passado em um posto de combustível naquele município e rendeu
aos acusados R$ 58 mil. Por este crime a justiça já tinha decretado a prisão dele.
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