10

MEIA HORA · RIO DE JANEIRO, Domingo, 3/5/2020

de tudo um pouco
AFP

LLFOGO E REFÉNS

Bando toca
o terror em
assalto a banco

Rebelião na
Unidade Prisional
do Puraquequara

Rebelião em Manaus
Motim durou cinco horas e acabou com 17 feridos

D

etentos fizeram uma rebelião na Unidade Prisional
do Puraquequara (UPP),
em Manaus,ontem.O motim durou cerca de cinco horas e terminou com 17 feridos. Sete agentes
penitenciários foram feitos reféns.
Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciá-

LLem são paulo

ria (Seap),a rebelião começou por
volta das 7h, durante a entrega do
café da manhã.Detentos serraram
as grades de duas celas e fizeram os
agentes penitenciários reféns. Os
presos atearam fogo em colchões.
O motim terminou por volta
de meio-dia.“O objetivo dessa rebelião era fazer uma fuga,eles esta-

vam cavando um túnel,o que não
estavam conseguindo fazer no dia
a dia. A tropa entrou, dominou a
cadeia”,disse o secretário de Segurança,coronel Louismar Bonates,
ao site G1. Entre os feridos há três
agentes penitenciários,que se machucaram ao pular os muros,e três
policiais. Os demais são detentos.

jornaleiro jornalista

LLTENHO 56 anos e sou jornaleiro há 19. Antes de ser jornaleiro, fui relojoeiro. Na minha profissão, gosto
dos meus clientes. Moro em Olinda, torço pelo Botafogo e, nas horas vagas, gosto de jogar cartas. Gosto
de ler todo o jornal MEIA HORA.
ARLINDO PANSINI — Olinda, Nilópolis

Criminosos explodiram agência
bancária e destruíram base da PM
Moradores da cidade de
Ourinhos, no interior de São
Paulo, viveram momentos de
terror na madrugada de ontem, quando bandidos explodiram uma agência bancária e
destruíram uma base da PM
durante um assalto ao banco.
Seis pessoas foram feitas reféns.
Uma delas ficou ferida.
Segundo a PM, pelo menos
40 homens fortemente armados chegaram à agência em
10 veículos e usaram explosi-

vos para conseguir pegar o dinheiro do banco. Seis pessoas
— dois seguranças da agência
e quatro moradores — foram
feitas reféns durante o assalto.
Na fuga, os bandidos trocaram tiros com policiais. Um
dos reféns foi baleado na perna.
Após a fuga do bando, policiais foram acionados para desarmar três bombas que foram
abandonadas pelos criminosos. O valor roubado não foi
revelado. Ninguém foi preso.

