Americanos
não
foram
assaltados, conclui polícia
A Polícia do Rio concluiu a investigação sobre o suposto
assalto a quatro nadadores americanos, entre eles, o campeão
do revezamento 4×200 por equipes, Ryan Lochte. A Folha de
S.Paulo apurou que os atletas se envolveram em uma briga
quando retornavam à Vila Olímpica, na manhã de domingo (14).
O grupo deixou a Casa da França, na Lagoa, zona sul do Rio,
por volta das 5h45. No caminho para o alojamento, o táxi em
que eles estavam parou num posto de gasolina para que um dos
atletas fosse ao banheiro.
De acordo com a investigação da Polícia do Rio, um dos
nadadores danificou uma porta da loja de conveniência do
posto. Houve então uma discussão com os funcionários e
seguranças do local. Policiais militares foram acionados para
tentar solucionar confusão.
Enquanto a viatura policial não chegava ao local, os nadadores
tentaram ir embora, mas foram contidos pelo segurança do
estabelecimento.
Após o tumulto, os atletas se comprometeram a pagar os
reparos.
Em entrevista a jornalistas americanos no domingo, o nadador
Ryan Lochte disse ter sido assaltado por homens com
distintivos da polícia quando voltava para a Vila Olímpica na
madrugada de domingo.
Lochte manteve a versão em depoimento ao delegado Alexandre
Braga da Delegacia Especial de Atendimento ao Turista. Disse
que os criminosos levaram US$ 400 (cerca de R$ 1.200), mas não
pegaram a sua credencial e o seu telefone celular.
O seu colega Jimmy Feigen, 26, disse ter perdido US$ 300
(cerca de R$ 900). Os outros nadadores Gunnar Bentz, 20, e
Jack Conger, 21, não quiseram prestar depoimento.
Como houve contradição, a polícia obteve na Justiça mandados
para apreender os passaportes dos dois nadadores. Lochte

embarcou às 22h de segunda (15) para os Estados Unidos. Já
Feigen deixou a Vila dos Atletas e permanece no Rio.
(Folhapress)
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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