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As cidades do interior de Mi-
nas Gerais permanecem sen-
do destinos de quadrilhas 
criminosas. O número de ata-
ques e roubos a caixas eletrô-
nicos no Estado voltou a su-
bir e o ato está se tornando 
rotineiro por bandidos nos 
últimos anos – colocando ca-
da vez mais a população mi-
neira em risco. De acordo 
com dados da Polícia Militar, 
houve um crescimento de 
17,7% na modalidade do cri-
me no ano passado em rela-
ção a 2015, o que representa 
uma média de 1 caso a cada 
dois dias de explosões de cai-
xas eletrônicos nas agências 
bancárias mineiras.

Segundo o levantamen-
to, em 2016 foram 210 ata-
ques a caixas eletrônicos no 
interior do Estado, contra 173 
em 2015. Em 2014, o núme-
ro chegou a 235 explosões 
nos bancos em Minas. Já em 
Belo Horizonte, a cifra é bas-
tante inferior. Foram três ca-
sos até setembro do ano pas-
sado, apenas quatro em 2015 
e dois em 2014.

Na semana passada, se-
te homens foram mortos em 
uma troca de tiros com a Po-
lícia Civil ao tentarem assal-
tar uma agência do Banco do 

Violência. Número de ataques e roubos a bancos no Estado cresceu 17,7% em 2016. Cidades do interior continuam 
sendo o principal alvo dos criminosos. Só na semana passada, pelo menos dois grandes assaltos foram registrados

Agência do Banco do Brasil completamente destruída após ataque a caixas eletrônicos | MARIO ANGELO/SIGMAPRESS/FOLHAPRESS

Um caixa é explodido a 
cada dois dias em Minas

Brasil com o uso de explosi-
vos, em Mato Verde, no Nor-
te de Minas. O grupo crimi-
noso seria especializado em 
roubos a caixas eletrônicos 
e era responsável por vários 
ataques recentes a bancos na 
região Norte do Estado. Nes-
te ano, cinco agências bancá-
rias de cidades do Sul de Mi-
nas também já foram alvos 
de quadrilhas especializadas. 

No Alto Paranaíba, por exem-
plo, três homens explodiram 
caixas eletrônicos e furtaram 
um banco nos últimos dias.

De acordo com o presiden-
te do Sindicato dos Servido-
res da Polícia Civil de Minas 
Gerais (Sindpol-MG), Denil-
son Martins, falta um maior 
aparato para conter esse tipo 
de crime decorrente, sobre-
tudo, no interior do Estado. 

“Eles se encontram à vonta-
de (os criminosos). Nesse úl-
timo caso em Mato Verde, os 
homens saíram de São Paulo 
para vir atacar Minas. O fato 
de não termos uma preven-
ção ostensiva leva a acontecer 
isso. Poderíamos ter uma me-
lhor qualificação. Não temos 
plantões e defendemos que 
tenhamos pelo menos um 
funcionamento de 24 horas 

em todas as comarcas. O prin-
cipal é termos a prevenção 
mais intensa”, alerta Martins.

Por meio de nota à re-
portagem, a Federação Bra-
sileira de Bancos (Febraban) 
ressalta que os bancos asso-
ciados vêm acompanhando 
os ataques a caixas eletrôni-
cos com extrema preocupa-
ção. Para a entidade, é ne-
cessário combater o mais 
rápido as causas desses cri-
mes. “Em primeiro lugar, é 
preciso impedir que os ban-
didos tenham acesso fácil a 
explosivos. Em segundo lu-
gar, desbaratando as quadri-
lhas, o que se faz com ações 
de inteligência. E, em tercei-
ro lugar, dificultando o aces-
so dos bandidos ao produto 
do crime. O dano das explo-
sões força as instituições fi-
nanceiras a reformar o local 
e a repor os equipamentos 
danificados, sem reaprovei-
tamento de peças ou ma-
quinário e essa reforma exi-
ge certo tempo. Tal prejuízo 
não é somente da rede ban-
cária, mas de toda a popula-
ção que depende dos 178 mil 
equipamentos para acessar 
os serviços financeiros, rea-
lizar pagamentos ou efetuar 
saques”.  METRO BH

Uma árvore de quase 20 me-
tros, que ficava no canteiro 
Central da avenida Afonso 
Pena, na Praça Sete, não re-
sistiu à forte chuva e as raja-
das de vento que atingiram 
Belo Horizonte na tarde de 
ontem e caiu no cruzamen-
to com a avenida Amazonas, 
na região central. Na queda, 
a árvore acertou dois veículos, 
e por sorte não deixou nin-
guém ferido. Um dos carros 
atingidos seguia no sentido 
Mangabeiras, quando a árvo-
res despencou e quase acer-
tou o motorista. Um táxi, que 
estava parado ao lado da via, 
também foi atingido.

Logo após a queda, os 
bombeiros se deslocaram pa-
ra o local e cerraram a árvore, 
para que o trânsito voltasse a 
fluir na avenida. Foram duas 

horas de interdição.

Semana será de chuva forte
Segundo o Instituto Tempo 
Clima Puc Minas, o tempo 
chuvoso do fim de semana 
em Belo Horizonte deve se 
prolongar durante toda a se-

mana na capital e também 
no Estado.

Até o próximo sábado em 
Belo Horizonte, a tempera-
tura deve ficar entre 19ºC 
e 26ºC, com ocorrência de 
pancadas de chuva ao longo 
da semana.  METRO BH

Árvore cai e acerta carros 
na Praça Sete após chuva

Árvore caida fechou o trânsito na Afonso Pena | TV BAND MINAS

O TJMG (Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais) prorrogou 
por mais 60 dias a suspen-
são do vereador e ex-presi-
dente da Câmara Municipal 
de Belo Horizonte, Welling-
ton Magalhães (PTN).

A decisão foi tomada 
após um pedido do Ministé-
rio Público de Minas Gerais. 
Segundo o TJMG, o afasta-
mento é necessário porque 
o parlamentar é muito in-
fluente entre os vererado-
res, o que poderia preju-
dicar a investigação. Ele 
é investigado por suspei-
ta de fraude em licitação, 
corrupção passiva, lavagem 
de dinheiro e peculato en-
volvendo contratações de 
publicidade para a Câmara.

Afastado desde dezem-
bro do ano passado, Wel-

lington retornaria à Câma-
ra nesta semana. Mesmo 
afastado, Magalhães conti-
nuou recebendo salários, e 
foi empossado para o novo 
mandato no fim do ano pas-
sado. O vereador não foi en-
contrado para comentar o 
assunto.  METRO BH

Ex-presidente da Casa é investigado
pelo MPMG | ABRAÃO BRUCK/CMBH

Afastado. Justiça suspende 
volta do vereador Wellington 
Magalhães à Câmara de BH

A Polícia Militar apreendeu 
no fim de semana um dos 
suspeitos de participar de um 
arrastão em ônibus da linha 
4110 (Dom Cabral/Belvede-
re) que resultou na morte de 
uma advogada – a vítima caiu 
do veículo.  O crime ocorreu 
na semana passada, na aveni-
da Raja Gabaglia, região Cen-
tro-Sul de Belo Horizonte.

O jovem tem 16 anos e 
já tem passagens por tráfi-
co e roubos, inclusive com a 
mesma linha de ônibus, no 
mesmo local do incidente.

No momento da queda, o 
suspeito relatou que estava 
recolhendo pertences das 
vítimas, quando a advoga-
da caiu do ônibus.  METRO BH

Raja Gabaglia. 
PM apreende 
adolescente 
que participou 
de assalto

Localizado a 1,8 mil metros 
de altitude no  Pico dos Dias, 
em Brazópolis (MG), no Sul 
de Minas, o novo telescópio 
russo que está sendo mon-
tado no Laboratório Nacio-
nal de Astrofísica (LNA) está 
prestes a começar a operar.

O equipamento, que per-
tence à Rússia, vai ficar ao 
lado de outros quatro teles-
cópios brasileiros. Com o 
equipamento, os astrônomos 
poderão criar um mapa com 
a rota exata dos detritos que 
rondam o espaço, além de 
monitorar o espaço do He-
misfério Sul.  O Pico dos Dias 
é considerado um dos me-
lhores pontos de observação 
do país. As informações co-
lhidas serão compartilhadas 
com astrônomos brasileiros. 

O equipamento deverá 
começar a operar a partir 
de março, segundo o insti-
tuto.  METRO BH

Em março.  
Telescópio 
russo vai 
começar a 
operar

Equipamento é de alta tecnologia
 | DIVULGAÇÃO/BRASIL.GOV




