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Americano totalmente pelado arromba 3 portas às 3hs da
madrugada para invadir residência de brasileiros em Everett

Paulo Monauer
Fotos Divulgação

D

ois casais um com um
filho de 8 anos oriundos de Criciúma, Santa
Catarina, com menos de 30 dias

de América, escolheram a cidade
de Everett para viver. Alugaram
um andar de uma casa de duas
famílias, na Mansfield St. E ali
começaram sua jornada. Radiantes e vibrantes; o esposo, DB de
37 anos, com sua esposa GR de
41 anos e o RRC 8 anos filho

Boletim de ocorrência da policia de Everett
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Como ficaram as portas e casa depois da luta corporal dos brasileiros com o ladrão americano pelado de Everett

do casal, formam uma família e
a outra família é formada pela esposa BRF 22 anos e o seu esposo
RDF 25.
Estavam felizes e tentando se estabilizar, mas nunca
imaginaram que na noite de 1º de
julho, sábado as 3hs da manhã seriam surpreendidos por barulhos
no andar de baixo. Na verdade no
primeiro andar da casa mora outra
família. Com o barulho de vidros
quebrados e barulho de arrombamento de portas os dois brasileiros
os homens da casa perceberam que
tinha alguém invadindo a sua residência.
O pânico foi geral, as
mulheres ficaram assustadas, o menino de 8 anos entrou em estado
de choque.
Os dois brasileiros começaram lentamente a descer a
escada e perceberam um vulto,
um homem de boa estatura física de aproximadamente 50 anos,
e quando chegaram mais perto e
puderam visualizar o individuo
invasor perceberam que ele estava
totalmente pelado, sem nenhuma
roupa.
O invasor viu os brasileiros e não fugiu, não correu, foi
para cima dos brasileiros, queria
atropelar, literalmente bater nos
brasileiros e tudo indica invadir
sua casa. Neste momento depois
que o homem tinha arrombado 3
portas da casa, o confronto direto
corporal começou entre os brasileiros com o americano para proteger

e defender suas esposas, seu filho e
sua casa. A luta corporal durou algum tempo, o americano era forte
e alto. Um dos brasileiros quebrou
um dedo na luta corporal, o outro
teve uma unha arrancada. Depois
de uma luta ferrenha o americano
percebeu que estava em desvantagem correu e fugiu.
Durante o enfrentamento
dos brasileiros com o americano na
luta corporal as mulheres ligaram
e chamaram a polícia que chegou
assim que o homem fugiu. Porém a
polícia foi eficiente correu e prendeu o homem a poucos metros da
casa, ainda totalmente pelado.
James Cunnen é o nome
do americano invasor, o ladrão foi
preso no sábado, 1 de julho e ficou
preso até segunda-feira, 3 julho
quando foi levado a corte de Malden na frente do juiz, porém pagou
fiança e foi posto em liberdade.
James Cunnen está proibido pelo
juiz de chegar perto da residência
ou dos brasileiros que foram suas
vítimas. Porém o processo contra
ele continua correndo e no dia 31
de julho, James vai ter que se apre-

sentar para a primeira audiência
de instrução de julgamento, novamente em Malden.
O fato intrigante é que
James Cunnen mora a apenas duas
ou três quadras da casa dos brasileiros. Este fato tem causado as
duas famílias brasileiras um stress
e temor constante. O medo dele
aparecer de novo de repente, para
os dois casais é eminente, apesar
da proteção da polícia.
O filho pequeno do casal
que tem 8 anos já está se tratando
com um psicólogo, para ajudá-lo,
pois está traumatizado. GR 41
uma das mulheres dos brasileiros
está grávida e começou a ter problemas de dores e contrações irregulares. Os dois homens da casa
saem para trabalhar e não conseguem segurar sua ansiedade de
voltar para casa para proteger suas
famílias. Cada dia é um tormento
mental, sabendo que tem um lunático a menos de três quadras da sua
casa, que pode voltar e fazer mal
para suas famílias a qualquer minuto. Eles não vêem a hora deste
tormento acabar.

