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Polícia de Mamborê indicia fotógrafo que assediava adolescentes
V - Polícia Civil
Enviado por:
Postado em:10/06/2011

A partir de denúncias de uma adolescente, que procurou o Conselho Tutelar no ano passado, para
se queixar de assedio sexual por parte de um fotógrafo do município de Boa Esperança, policiais da
delegacia de Manborê iniciaram as investigações e na última semana concluíram o inquérito que
indiciou Vanderlei Ferreira de Lima, 47 anos
A partir de denúncias de uma adolescente, que procurou o Conselho Tutelar no ano passado, para
se queixar de assedio sexual por parte de um fotógrafo do município de Boa Esperança, policiais da
delegacia de Manborê iniciaram as investigações e na última semana concluíram o inquérito que
indiciou Vanderlei Ferreira de Lima, 47 anos. Segundo a polícia, Lima tem um estúdio fotográfico
na área central de Boa Esperança e no final do ano abordou uma adolescente lhe convidando para
fazer fotos em poses eróticas em troca de R$ 20, o que não foi aceito. Diante da recusa o fotógrafo
tentou tocar a jovem que evitou a abordagem e se dirigiu ao Conselho Tutelar que fica nas
proximidades do estúdio levando algumas fotos de jovens fotografadas, que conseguiu pegar no
local. Os policiais da delegacia de Manborê foram acionados e durante as investigações levantaram
informações que davam conta que Lima já tinha agido da mesma forma, conseguindo fotografar
outras adolescentes. Em seu depoimento o fotógrafo negou as acusações. Segundo a polícia contra
ele há fortes indícios da prática de vários crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente,
que se confirmadas durante a ação penal, podem lhe render penas que variam de seis a quinze
anos de reclusão. Fonte: Mamborê Alex Oliveira © 2011 - Assessoria de Relações com a
Comunidade - Web
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