
TRAJETÓRIA DO CASO BEATRIZ ANGÉLICA: 
 
 

 
10 de dezembro de 2015. 
 
Dia 10 de Dezembro, uma quinta-feira, à noite, durante uma festa de formatura, 
a garota Beatriz Angélica foi encontrada morta, a golpes de faca, numa das 
dependências do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina. A ausência 
de câmeras de vídeo e de pessoas onde supostamente aconteceu o crime 
dificultou a identificação do(s) assassino(s), que deixou a escola sem ser 
notado. 
 
11 de dezembro de 2015. 
 

Um clima de comoção e revolta marca o dia de 
hoje em Petrolina e Juazeiro, após o brutal 
assassinato da garotinha Beatriz Angélica Mota, 
de apenas 7 anos, que foi brutalmente 
assassinada na noite de ontem, nas 
dependências do Colégio N.S. Auxiliadora, na 
cidade pernambucana. O corpo de Beatriz ainda 
se encontra no IML de Petrolina e o corpo será 
velado no SAF, em Juazeiro, onde residem os 

pais da garota, Sandro Romilton e Maria Lúcia Mota. O sepultamento será ás 
17 horas no cemitério da comunidade de Lagoa da Pedra, região de Maniçoba, 
no interior de Juazeiro. Nesta data aconteceu a primeira manifestação pedindo 
paz e solução para o caso. 
 
12 de dezembro de 2015 
 
Em nota pública o Colégio Nossa senhora Auxiliadora manifestou-se pela 
primeira vez sobre o ocorrido. Confira a nota, na íntegra: 
http://www.geraldojose.com.br/ckfinder/userfiles/files/87fb016c-2dd0-471d-
8970-f3871bac5384.jpg 
 

09 de janeiro de 2016 – Protestos interditam a Ponte Presidente Dutra. 

Familiares, amigos e populares interditaram por alguns 
minutos na manhã deste sábado (09/01), o tráfego de 
veículos na Ponte Presidente Eurico Gaspar Dutra 
exigindo das autoridades de segurança de Pernambuco 
a solução do crime da garota Beatriz Angélica Mota, 07 
anos, assassinada com requintes de crueldade dia 10 de 
dezembro de 2015, nas dependências do Colégio Nossa 

Senhora Auxiliadora, em Petrolina. Este é o segundo protesto organizado pela 
sociedade... 

http://www.geraldojose.com.br/ckfinder/userfiles/files/87fb016c-2dd0-471d-8970-f3871bac5384.jpg
http://www.geraldojose.com.br/ckfinder/userfiles/files/87fb016c-2dd0-471d-8970-f3871bac5384.jpg


14 de Janeiro de 2016 – Cúpula da Polícia civil pernambucana faz primeira 
coletiva, em Petrolina. 
 
Nesta quinta-feira (14), em uma entrevista coletiva no auditório do Colégio da 
Polícia Militar de Petrolina, o chefe da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, 
Antônio Barros, esclareceu que 59 pessoas já foram ouvidas pela equipe e que 
42 perícias foram realizadas. As investigações sobre a morte de Beatriz contam 
com o trabalho de três delegados e um corpo de peritos oriundos também da 
capital pernambucana. 
 
15 de Janeiro de 2016 – Polícia de Pernambuco disponibilizou disque 
denúncia. 
 
Foi divulgado nesta sexta-feira (15) pela equipe de polícia que investiga a 
morte da menina Beatriz Angélica Mota o cartaz do disque-denúncia para 
ajudar a encontrar o autor do assassinato. A morte da criança completou um 
mês no último domingo (10) e o crime continua sem solução.  Quem desejar 
contribuir com a investigação do Caso Beatriz pode denunciar pelo telefone fixo 
(81) 3719-4545. 
 
 
11 de Fevereiro de 2016, data em que Bia completaria aniversário. 
 
“Somos todos Beatriz!”. Esse foi o grito que os manifestantes entoaram, na 
noite desta quinta-feira (11), durante mais uma manifestação pela morte da 
criança Beatriz Angélica Mota. O protesto, que aconteceu em frente ao Colégio 
Nossa Senhora Auxiliadora, centro de Petrolina, reuniu e emocionou familiares, 
amigos e a população no geral. 

12 de fevereiro de 2016 – Pai de Beatriz acredita que o crime será 
desvendado. 

O Pai da menina Beatriz, Sandro Romilton, deu entrevista a imprensa durante o 
manifesto que aconteceu nesta quinta-feira (11) em frente ao Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora, em Petrolina, e expôs que a família sempre esteve em 
contato com a polícia e conhece as linhas de investigações que estão sendo 
desenvolvidas. “Nós tivemos todo contato com os investigadores, agentes, 
policiais e eles nos pediram um voto de confiança. Esse voto de confiança foi 
dado”, disse. 

Sandro afirmou que acredita no desfecho das investigações. “Eu tenho a 
convicção, por tudo que ouvir que esse caso terá solução. Tudo tem seu 
tempo. Deus tem um tempo para todas as coisas”, declarou. 

14 de fevereiro de 2016 – Canção para Beatriz, de Maurício Dias, é lançada 
e emociona. 

Toda vez que vejo/ Sua tez em fotografia/ Uma tristeza profunda/ Entumece o 
amargo/ Na tragédia do meu dia/ Dilacera o peito/ Uma melancolia ( 
http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=72570) 

http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=72570


18 de fevereiro de 2016 - Equipe do Fantástico da rede Globo vem à região 
e repercute o caso em rede nacional. 

A campanha que invadiu as redes sociais nos últimos dias, solicitando envio de 
mensagens à Globo nacional, parece que rendeu resultados e uma equipe do 
Programa Fantástico, já estaria na região realizando uma reportagem sobre o 
brutal assassinato. De acordo com informações e fotos que circulam nas redes 
sociais, a equipe do “Fantástico”, sob o comando do jornalista  Raimundo José, 
já esteve no Colégio Nossa Senhora Maria Auxiliadora, em Petrolina, onde 
aconteceu o crime. 

19 de Fevereiro de 2016 – Pais de Beatriz mantém encontro com a 
Presidente Dilma em Juazeiro. 

 

Durante a viagem da Presidenta Dilma a Juazeiro na sexta-feira, 19, os pais da 
Garota Beatriz Angélica tiveram encontro com a Presidente Dilma, em 
Juazeiro. A presidente ouviu o apelo dos pais e abraçou a mãe de Beatriz, 
Lúcia Motta, num gesto de carinho. Ela se comprometeu em fortalecer o pedido 
ao Ministro Eduardo Cardoso para dar maior celeridade à resposta da 
solicitação de apoio da Polícia Federal. 

22 de fevereiro de 2016 – Polícia civil de Pernambuco divulga retrato 
falado do possível criminoso 

Parece que o caso Beatriz está próximo de ser solucionado. Em 
contato com o delegado Dr. Marceone, foi confirmado que na 
próxima segunda-feira, 22, pela manhã, acontecerá uma 
entrevista coletiva com o chefe de Polícia Civil e o delegado 
designado para este caso, onde divulgarão o retrato falado do 
assassino da Beatriz, morta a facadas no dia 10 de dezembro 
no Colégio Auxiliadora em Petrolina.  



10 de março de 2016 – Irmã Júlia de Oliveira, fez um pronunciamento 
sobre o caso durante manifestação em Petrolina 

Após os pais da menina Beatriz Angélica Mota, assassinada no dia 10 de 
dezembro do ano passado, durante uma solenidade de formatura no Colégio 
Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina, questionarem o silencio da direção 
da escola logo após o ocorrido e a não participação nas primeiras 
manifestações, durante o ato que ocorreu nesta quinta-feira (10), a nova 
diretora da instituição, Irmã Júlia de Oliveira, fez um pronunciamento sobre o 
caso. 

29 de Março de 2016 – Polícia de Pernambuco, em Coletiva diz que crime 
não aconteceu no local onde Beatriz foi encontrada. 

A equipe do blog do Geraldo José está nesse momento na coletiva de 
imprensa marcada para o início da manhã desta terça-feira, onde o delegado 
responsável pelo caso Marceone Ferreira e o perito Gilmário comentam sobre 
os avanços nas investigações do caso Beatriz, garota morta a facadas no dia 
10 de dezembro de 2015 no Colégio Auxiliadora em Petrolina. Segundo o 
delegado, a Beatriz, de apenas 7 anos, não foi morta no local onde o corpo 
encontrado. 

31 de Março de 2016 – Pais de Beatriz repudiam declarações do advogado 
Clailson Ribeiro, que representa o Colégio N.S. Auxiliadora 

Os pais da menina Beatriz Angélica Mota, Lúcia Mota e Sandro Romilton 
Ferreira, concederam entrevista ao Blog Geraldo José na tarde desta quinta-
feira (31) e afirmaram que ficaram surpresos com as declarações feitas pelo 
advogado que representa o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, Clailson 
Ribeiro, que em entrevista ao Blog, o advogado teceu duras críticas à forma 
como a polícia está investigando o caso. 

09 de Abril de 2016 – Grupo beatriz clama por justiça lança nova 
campanha nas redes sociais. 
 
Há quatro meses do crime contra a pequena Beatriz no Colégio Maria 
Auxiliadora, em Petrolina, o grupo Beatriz Clama Por Justiça lançou uma nova 
campanha nas redes sociais e convida às pessoas a se engajarem. Desta vez 
o pedido é para que as pessoas gravem vídeo de até 30 segundos, dizendo de 
que cidade está falando e pedindo justiça a este caso brutal que chocou a 
sociedade.  
 
 
20 de Abril de 2016 – Fátima Bernardes se solidariza com campanha por 
Justiça no caso Beatriz. 
 
Após 132 dias sem resposta do bárbaro crime envolvendo a garota Beatriz 
Mota, morta a facadas durante evento no Colégio Auxiliadora em Petrolina no 
ano passado, uma figura de peso entrou na luta por justiça. Fátima Bernardes, 
apresentadora da Rede Globo, tirou uma foto com a camisa da campanha 



"Somos Todos Beatriz" nos bastidores do programa Encontro. Assim como ela, 
diversas pessoas, tanto na região, quanto fora, estão na campanha para que 
os responsáveis por esse crime sejam punidos. 
 
30 de Abril de 2016 – Caminhoneiros da região pedem justiça no caso 
Beatriz. 
 
Conforme prometido ao longo da semana, caminhoneiros da região se uniram 
a familiares e amigos e na manhã deste sábado (30), estão realizando um 
manifesto pelas ruas de Juazeiro. O ato é em favor da elucidação do crime da 
menina Beatriz Angélica Mota, assassinada dia 10 de dezembro no Colégio 
Maria Auxiliadora, em Petrolina. O buzinaço foi iniciado às 7h, na BR-407, 
saindo do Posto Juazeiro.  
 

02 de Maio de 2016 – Prefeitura de Petrolina é cobrada e se manifestar em 
relação ao caso Beatriz. 

No último sábado (30) durante o protesto realizado pelo grupo Somos Todos 
Beatriz, manifestantes cobraram um posicionamento do governo municipal de 
Petrolina quanto ao andamento das investigações sobre a morte da menina. 
Em nota encaminhada ao Blog, o grupo afirmou que o prefeito Júlio Lossio 
tratava o caso com indiferença. Na tarde desta segunda-feira (02), a Prefeitura 
de Petrolina enviou uma nota a nossa redação sobre o assunto. Acompanhe a 
seguir: 
http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=75358 

08 de Maio de 2016 – Ministério Público de Pernambuco emite nota sobre 
o caso Beatriz. 

Diferentemente do que se percebe por alguns títulos das matérias veiculadas 
sobre o caso Beatriz, de Petrolina, com base em pronunciamento de membro 
do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), incumbe esclarecer que a 
colocação do promotor de Justiça responsável pelo caso, foi no sentido de que 
nenhuma linha de investigação deva ser, nesse momento, descartada. 

09 de Maio de 2016 – Colégio Auxiliadora realiza missa em memória de 
Beatriz. 

O dia 10 de maio marca 5 meses da morte prematura e trágica de Beatriz 
Angélica Mota, aluna do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Em memória da 
menina, que partiu aos 7 anos, a comunidade acadêmica e religiosa da escola 
vai realizar uma missa na Capela da unidade de ensino, às 18h. Os pais de 
Beatriz, Lucinha e Sandro, enviaram um comunicado a nossa redação 
informando que não comparecerão ao ato religioso por motivos de segurança e 
também por se tratar do local da morte da menina. 

 

http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=75358


01 de Junho de 2016 – Mãe da garota beatriz faz mais um desabafo e 
cobra Colégio Auxiliadora. 

Quando completam 174 dias da morte da garota Beatriz Angélica Mota, caso 
este que ainda está sem solução, a sua mãe, Lúcia Mota, desabafa mais uma 
vez dessa vez, através de vídeo nas redes sociais. Entre os desabafos, estão 
cobranças sobre o Colégio Auxiliadora, que segundo ela, não teria pedido 
autorização para realizar o evento no dia 10 de dezembro, do ano passado.  

02 de Junho de 2016 – Colégio Auxiliadora esclarece denúncias contra 
Instituição. 

m resposta à publicação dia passado (01) neste blog sobre as declarações da 
mãe da garota Beatriz Angélica, Lúcia Mota, que desabafou nas redes sociais 
por meio de um vídeo fazendo uma série de cobranças ao Colégio Auxiliadora, 
local onde aconteceu o assassinato de Beatriz, dia 10 de dezembro de 2015, e 
a ausência de respostas por parte dos organismos de segurança de 
Pernambuco, a direção do estabelecimento de ensino enviou a seguinte nota: 
(http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=76476) 
 
13 de Junho de 2016 – Polícia encontra novo suspeito no caso beatriz. 
 
O Jornal Folha de Pernambuco divulgou no final de semana matéria que 
destaca um novo suspeito para o caso Beatriz Angélica Mota. Após seis meses 
do crime que chocou o Estado e gerou diversas manifestações de moradores 
de Petrolina, no Sertão, e Juazeiro, na Bahia, continua sem elucidação. No 
entanto, uma nova prova vem ajudando nas investigações conduzidas pela 
Polícia Civil.  
 
17 de Junho de 2016 – O legista George Sanguinetti admite ter sido 
convidado pela Escola Auxiliadora e cobra solução do caso Beatriz. 
 
Um dos mais renomados legistas do país George Sanguinetti escreveu na sua 
página pessoal no facebook neste domingo (17), uma série de 
questionamentos sobre o Caso Beatriz que continua sem solução, passados 
220 dias. Beatriz Angélica Mota foi assassinada em 10 de dezembro de 2015, 
com 42 facadas durante a festa de formatura no Colégio Auxiliadora, de 
Petrolina. Na postagem, Sanguinetti admite que foi convidado pelo advogado 
Clailson Ribeiro para acompanhar paralelamente o caso. 
 
19 de Junho de 2016 – Parentes de Beatriz protestam no centro de Recife. 
 
Parentes e amigos da família de Beatriz Angélica Mota, de 7 anos, morta em 
dezembro do ano passado durante uma festa na escola onde estudava em 
Petrolina, no Sertão, realizaram um protesto no Recife, nesta terça-feira (19). 
Segundo a organização, 46 pessoas se reuniram na frente do Palácio do 
Campo das Princesas, sede do governo estadual, no bairro de Santo Antônio, 
Centro da capital, e depois saíram em passeata pelas ruas da cidade. Depois 
do protesto os pais da menina foram recebidos pelo governador do estado 
Paulo Câmara. 

http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=76476


 
25 de Julho de 2016 – Bahia e Pernambuco fecham parceria técnica para 
solucionar caso Beatriz. 
 
O movimento “Somos Todos Beatriz” publicou em sua página no facebook 
nesta segunda-feira, dia 25, que durante um encontro dos pais da criança 
Beatriz Angélica com o Secretário de Segurança Pública da Bahia Maurício 
Teles Barbosa, foi firmada uma parceria entre os estados da Bahia e 
Pernambuco com a finalidade de promover uma colaboração técnica pericial na 
tentativa de após sete meses solucionar o caso.  
 
24 de Agosto de 2016 – Ponte Presidente Dutra amanhece com bandeiras 
de Beatriz: “E se fosse seu filho?” 
 

Mais de oito meses e nada de resolução do caso Beatriz. 
Na manhã de hoje (24), quem já passou pela Ponte 
Presidente Dutra, viu diversas bandeiras com a foto da 
garota Beatriz em todos os postes de iluminação de 
Petrolina à Juazeiro. Nela, além da foto de Bia, estava 
escrita a frase: "E se fosse seu filho?".  
 

06 de Setembro de 2016 – Delegado Marceone diz que seu afastamento do 
caso beatriz poderá atrapalhar na elucidação do crime. 
 
A reportagem do Blog Geraldo José conversou nesta tarde com o Delegado 
Seccional de Petrolina, Marceone Ferreira, que é o responsável pelas 
investigações da morte da menina Beatriz Angélica que irá completar 09 meses 
no próximo dia 10. O Blog questionou ao delegado como o mesmo recebeu a 
notícia sobre a manifestação programada para sexta-feira (09), em frente a 
delegacia, em que os participantes irão pedir o seu afastamento da frente do 
Caso... 
 
08 de Novembro de 2016 – Suspeito do caso Beatriz é levado à delegacia. 
 
Foto divulgada pelo Colégio Auxiliadora nas redes sociais da Missa da Gratidão 
Na manhã de hoje, 08, um suspeito de ter assassinado a garota Beatriz foi 
levado à delegacia para averiguações. É que durante a realização da Missa da 
Gratidão, promovida pelo Colégio Auxiliadora na Catedral de Petrolina, um 
homem com características parecidas com o retrato falado divulgado pela 
polícia, foi visto no local com atitudes estranhas.  
 
05 de Dezembro de 2016 – Família da garota Beatriz Angélica repudia 
declaração de ex- prefeito de Petrolina. 
 
“Como pais de Beatriz Angélica Mota queremos manifestar a nossa indignação 
e repúdio com a infeliz declaração feita na manhã de hoje no programa 
Edenelvaldo Alves, Emissora Petrolina FM, pelo senhor Augusto Coelho. É 
grande e profunda a nossa dor, tristeza e saudade, e ouvir tais declarações, 
nos trás ainda mais SOFRIMENTO. Como pode alguém ocupar espaço 
midiático para defender interesses econômicos de uma instituição particular, 



ignorando completamente a dor de uma FAMÍLIA que perdeu a sua filha de 
forma brutal? 
(http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=82853) 

08 de Dezembro de 2016 – Pais da menina Beatriz participam de audiência 
com o Ministro da Justiça e Cidadania, em Brasília. 

Em Brasília, em audiência na manhã desta quinta-
feira, 08, os pais de Beatriz Angélica, Sandro 
Romilton e Lúcia Mota, reuniram-se com o 
Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de 
Moraes, para solicitar a viabilização de um 
convênio entre a Polícia Civil de Pernambuco e a 
Polícia Federal, com vistas a acelerar a elucidação 
do brutal assassinato da criança.  

Participaram da audiência o deputado Adalberto Cavalcanti (PTB/PE) e o 
Secretário de Articulação Institucional e Cidadania Ambiental do Ministério do 
Meio Ambiente, Edson Duarte. 

09 de Dezembro de 2016 – Delegada Gleide Ângelo assume caso da 
menina Beatriz. 

Um ano após o assassinato da menina Beatriz, morta em Petrolina no colégio 
onde o pai era professor, a Polícia Civil decidiu designar a delegada Gleide 
Ângelo para a chefia das investigações. O anúncio foi feito na manhã desta 
sexta-feira (9), pelo chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Antônio Barros, que 
disse que a delegada terá dedicação exclusiva ao caso.  

18 de Dezembro de 2016 – Jafel Filho vence combate importante e pede 
justiça no caso Beatriz para todo o Brasil. 

Terminou agora pouco a luta entre o Jafel Filho e Eric dos Santos no Shotoo 
Brasil, uma das principais competições de MMA do país. O juazeirense 
finalizou seu adversário no segundo round e faturou o cinturão tão desejado... 
Aproveitando o momento de bastante visibilidade, Jafel se mostrou engajado 
na campanha de justiça no Caso Beatriz. O lutador entrou no ringue vestindo 
uma camisa com a foto da garota e recebeu o cinturão de campeão, vestido 
com a camisa e uma bandeira. 

23 de Dezembro de 2016 – Pedido de remoção do perfil “Beatriz clama por 
justiça” é negado por Juiz. 

Foi negado o pedido de remoção ou bloqueio do perfil 'Beatriz Clama Por 
Justiça' hospedado em uma rede social na internet. O processo judicial foi 
movido pelo Colégio Nossa Senhora Auxiliadora. A instituição pediu que a 
justiça impedisse as publicações e compartilhamentos de imagem da página 
online, alegando que o conteúdo divulgado denegria a honra do colégio.  

http://www.geraldojose.com.br/index.php?sessao=noticia&cod_noticia=82853


06 de Janeiro de 2017 – Caso beatriz: Polícia descarta suspeito preso na 
Bahia. 

A Polícia Civil de Pernambuco informou que o suspeito preso na Bahia não tem 
envolvimento com o assassinato da menina Beatriz. Após o homem ter sido 
detido no município de Remanso, no interior baiano, a polícia local havia 
solicitado exames de DNA para confirmar o possível envolvimento no crime. De 
acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, características físicas do homem 
preso já foram suficientes para descartá-lo como envolvido no crime. 

21 de Janeiro de 2017 – Buzinaço lembra os 13 meses sem solução do 
caso Beatriz. 

Conforme prometido o Grupo de Caminhoneiros Verdureiros do Vale do São 
Francisco está realizando neste sábado (21) em Juazeiro e Petrolina um 
buzinaço como forma de protesto pela lentidão na resolução do caso da garota 
Beatriz Angélica Mota assassinada no dia 10 de dezembro de 2015 no Colégio 
Nossa Senhora. O encontro lembra os 13 meses do Caso Beatriz que continua 
sem solução.  

15 de Março de 2017 – Polícia identifica quem matou a garota Beatriz 
Angélica. 

 

Nesta quarta-feira (15) aconteceu uma coletiva de imprensa sobre o Caso 
Beatriz no auditório da Secretaria de Defesa Social (SDS), em Recife. A 
Delegada Responsável pelo caso, Gleide Ângelo, apresentou a imagem do 
homem apontado como o autor do crime que aconteceu em 10 de dezembro de 
2015 durante uma solenidade de formatura no Colégio Nossa Senhora 
Auxiliadora. Beatriz foi encontrada morta a facadas em um depósito de material 



esportivo na unidade escolar. Vídeo do assassino de Beatriz que foi 
disponibilizado pela Assessoria de Imprensa da Polícia Civil de Pernambuco na 
noite desta quarta-feira (15), revela nas imagens que segundos antes de ir para 
o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora o indivíduo guarda, na perna direita, a 
faca usada no crime. 

31 de Março de 2016 – Prefeitura de Juazeiro inaugura Creche Beatriz 
Angélica Mota. 

 

A emoção tomou conta de todas as pessoas presentes na inauguração da 
Escola Municipal de Educação Infantil, Beatriz Angélica Mota F. da Silva, nesta 
sexta-feira (31), no bairro São Geraldo. O prefeito Paulo Bomfim, 
acompanhado dos irmãos e pais de Beatriz, Sandro Romilton e Lúcia Mota, 
entregou a terceira unidade escolar, em três meses à frente da Prefeitura de 
Juazeiro. 

31 de Março de 2017 – Polícia Civil diz que não voltará a se pronunciar 
sobre o caso Beatriz até sua conclusão. 

Em comunicado enviado nesta tarde a toda a imprensa, a Assessoria de 
Comunicação da Polícia Civil de Pernambuco informou que só voltará a se 
pronunciar sobre o Caso Beatriz quando houver a prisão de suspeitos ou a 
conclusão do caso. Confira: 

"A Polícia Civil de Pernambuco não vai voltar a se pronunciar sobre o caso até 
a conclusão do mesmo ou prisão de suspeitos. Desde já agradecemos a 



atenção e pontual compreensão para o caso". Gerlandia Bezerra - Assessoria 
de Comunicação da Polícia Civil de Pernambuco. 

23 de Abril de 2017 – REPORTAGEM ESPECIAL – 500 DIAS SEM BEATRIZ 
ANGÉLICA. 

Passados 500 dias da morte da garota Beatriz Angélica a sociedade regional 
continua aguardando uma solução para o caso que chocou pela barbárie 
praticada contra uma inocente criança, de 7 anos de idade, nas dependências 
do Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, no dia 10 de dezembro de 2015. O 
Blog Geraldo José vem acompanhando esse caso passo a passo e cobrando 
uma solução para que o crime não entre para o rol dos insolúveis e as 
autoridades policiais se dediquem para dar uma reposta ao clamor da 
sociedade indignada. 

 


