Dois estabelecimentos comerciais são alvo
dos bandidos no bairro Cachoeira em
Lafaiete

A Polícia Militar registrou no dia 12 de abril, dois assaltos a estabelecimentos comerciais localizados
à Rua Antônio Aureliano de Resende no bairro Cachoeira em Lafaiete.
Militares foram até o primeiro estabelecimento para atender a ocorrência e a funcionária de 23 anos
de idade disse que estava no caixa do supermercado quando parou em frente ao comércio uma
motocicleta de porte pequeno com dois ocupantes. O passageiro desceu do veículo e de posse de
uma arma de fogo que estava em sua cintura anunciou o assalto. A vítima entregou ao autor o
dinheiro que havia no caixa, aproximadamente a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), além da
quantia aproximada de R$ 60,00 (sessenta reais) que havia em sua bolsa. Após o roubo, o autor
retornou ao veículo e os dois fugiram em alta velocidade pela Rua Antônio Aureliano sentido a
Rodovia MG 129. O passageiro foi descrito como sendo um homem claro, aproximadamente 1,75
metros de altura, trajava capa de chuva preta, botinas pretas e capacete preto. Já o condutor trajava
blusa de frio cor vermelha, capacete preto e tênis preto com detalhes na cor laranja.
Em ato contínuo, os Policiais Militares deslocaram até a outro estabelecimento comercial situado na
mesma rua, onde a vítima de 33 anos relatou que estava no caixa, quando parou em frente ao
comércio uma motocicleta com dois ocupantes, estes com as mesmas características repassadas pela
vítima do primeiro assalto, sendo que o passageiro desceu com uma arma em punho e anunciou o
assalto. Foi subraída a quantia aproximada de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, logo em seguida, os
autores evadiram em sentido a Rodovia MG 129.
Uma das vítimas conseguiu anotar a placa da motocicleta utilizada pelos autores na ação e repassou
aos policiais. Em consulta ao Sistema Informatizado, contatou-se que se tratava de uma motocicleta
Honda/CG 150 Fan ESI de cor preta e placa OPY-9875 com sinalização roubo/ furto. Durante
empenho dos Militares, a motocicleta foi localizada abandonada em um matagal na Rodovia MG 129
juntamente com dois capacetes pretos. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado.
Até o momento os autores não foram localizados. Rastreamento em andamento.
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