Ladrões que roubaram dinheiro
de
lotérica
não
foram
reconhecidos por vitimas-Veja
valor roubado
(Foto:Reprodução) – Os ladrões que roubaram um malote com R$
39.700 (trinta e nove mil e setecentos reais), nesta quartafeira (16), da lotérica “Vem que TEm”em Novo Progresso,
fugiram em uma motocicleta Pop 100cc de cor vermelha furtada
de cliente dentro da lotérica – foi abandonada em via publica
após fuga- não foram reconhecidos por vitimas.
Leia Também:Câmera da “Vem que Tem” flagra momento do assalto
à Lotérica
*Lotérica é assaltada em Novo Progresso- Assista ao Vídeo

Os bandidos fugiram em uma motocicleta roubada de
cliente na lotérica, segundo delegado
Conrado,
responsável pelo caso o abandono pode ter acontecido por
falta de combustível, o tanque estava vazio,informou.
A motocicleta roubada foi do Seu Tião Patroleiro, muito
conhecido na cidade.
Segundo o Dr. Conrado, até o momento ninguém foi preso e ainda
não se sabe quem são os ladrões, a suspeita que não seja da
cidade, ninguém reconheceu os assaltantes,disse.
A policia realiza diligências para prender os assaltantes.
Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO
Câmeras filmou o assalto;

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“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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Câmera da “Vem que Tem”
flagra momento do assalto à
Lotérica
(Foto>Reprodução)- Na imagem é possível ver dois indivíduos
chegando de pé. Eles adentram a lotérica e aparentemente,
mostra que portavam arma , fazem clientes reféns, entra nas
dependências internas da lotérica e realizam o assalto. Um
homem que chegou depois ficou a espera sem saber que fazer.
Leia mais:Lotérica é assaltada em Novo Progresso- Assista ao
Vídeo
No interior do estabelecimento, o criminoso anuncia o assalto,
manda os clientes entrarem para as dependências, momento em
que ele roubam valores , ninguém se feriu.
Em seguida é possível ver os criminosos sairem
correndo,
subir na moto e fugir em rumo ignorado.
A polícia efetua diligências na tentativa de localizar os

bandidos.

A agencia loterica da empresa “Vem que Tem, passa por
reformas, este terceiro assalto que sofre na mesma
agencia. O valor roubado ainda esta sendo apurado pela
empresa.
Assista aos Vídeos;
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Lotérica é assaltada em Novo
Progresso- Assista ao Vídeo
Pelo menos dois homens assaltaram a lotérica da empresa “Vem
Que
Tem”
na
avenida
Orival
Prazeres
em
Novo
Progresso.(Foto:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO)
O Assalto aconteceu, por volta das 12h300min desta quartafeira (15).
A informação que levaram,dinheiro,celulares dos clientes. A
importância levada da lotérica não foi divulgado. A policia
esta no local, imagens das câmaras de segurança estão sendo
averiguadas, nas imagens aparece dois suspeitos, mas a policia
investiga participação de mais pessoas. Segundo informação
dois homens chegaram a pé ,fizeram os funcionários e clientes
de reféns, furtaram a motocicleta de cliente e atearam fuga
após assalto.
Até o momento desta publicação, a Polícia Militar (PM) atendia
à ocorrência. Ninguém foi preso.
Assista aos Vídeos;
https://youtu.be/87U0KwQ2OvA

https://youtu.be/OdBb0QWr1Qk
https://youtu.be/w3oADrehZCE
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