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Explosão de caixa eletrônico deixa
um suspeito morto e outro ferido
Um homem morreu e outro
ficou ferido após a explosão de um
caixa eletrônico na região do Capão
Redondo, na Zona Sul de São Paulo,
na madrugada desta segunda-feira
(18). De acordo com a Polícia Militar,
eles pretendiam roubar o dinheiro do
caixa, mas calcularam mal o tempo
para a detonação do explosivo.
O caso aconteceu por volta das
3h, em um mercado da Rua Tomás
Pompeu, próximo à Avenida Guarujá.
Conforme apurou o SPTV, quatro
homens participaram do crime.
Dois deles arrombaram o portão e
invadiram o estabelecimento para
explodir o caixa eletrônico. Enquanto
isso, os outros criminosos esperavam
em um carro do lado de fora.
A dupla que entrou no mercado
preparou a bisnaga de dinamite,
mas foi surpreendida pela rápida
explosão do artefato. A PM chegou
ao local minutos depois, acionada
por moradores da vizinhança que
viram o clarão e ouviram o barulho
da explosão.
Ao chegar ao local, policiais
relataram ter encontrado um homem
caído, já sem vida, em meio ao
rastro de destruição deixado pelos

explosivos. O cofre do caixa estava
violado e cédulas de dinheiro ficaram
espalhadas pelo chão.
Algum tempo depois, a cerca de 4
km do mercado, na Rua Luís Dalman,
policiais desconfiaram de um carro mal
estacionado e, no interior do veículo,
encontraram o segundo suspeito de
ter participado da explosão bastante
machucado. Com ele, havia duas
pistolas com numeração raspada,
uma marreta e R$ 23 mil em espécie.
Segundo a Polícia Civil, após
a explosão, o criminoso ainda
conseguiu recolher parte do dinheiro

e retornar ao carro da quadrilha.
Porém, ferido, ele acabou abandonado
pelos próprios comparsas junto com
o veículo. O homem foi socorrido e
encaminhado ao Hospital do Campo
Limpo, também na Zona Sul.
O crime foi registrado no 47º
Distrito Policial, no Capão Redondo.
Na manhã desta segunda, peritos
seguiam no local em busca de pistas
que possam levar a identificação dos
outros dois criminosos. Até às 12h,
mais ninguém havia sido preso.
Fonte: G1

Sindicato dos Vigilantes do DF realiza 1º Seminário
Regional de Mulheres Vigilantes
O Sindicato dos Vigilantes do DF
realizará o I Seminário de mulheres
vigilantes tratando de diversos temas
desse importante segmento da
categoria, constituido de mais de 3 mil
vigilantes femininas atuando no DF.
Ao longo dos anos de atuação do
Sindicato dos Vigilantes do DF, sempre
demos atenção especial às questões da
mulher trabalhadora, apoiando suas
reivindicações específicas, e cobrando
melhores condições de vida e de
trabalho. Ainda precisamos avançar

muito em várias questões, e para isso
é preciso organizar as mulheres junto
com o seu Sindicato.
Fonte: Sindesv-DF

