
Empresários
roubados são
suspeitos de fraude
Chineses atacados por quadrilha detida pela PJ nunca se
queixaram para não terem de justificar origem do dinheiro

AlexandrePanda

investigação Vários em
presários chineses que
nunca se queixaram de te
rem sido assaltados por
quatro indivíduos detidos
anteontem pela Polícia Ju
diciária PJ do Porto devi
do a uma dezena de roubos

violentos são suspeitos de
evasão fiscal Pelo menos

dois j á foramvisados numa
operação de combate ao cri
me económico
De acordo com informa

ções recolhidas pelo JN as
vítimas que eram aborda
das pelo grupo violento
quando iam fazerdepósitos
nunca denunciaram os rou

bos às autoridades por re
ceio de terem de justificar a
origem do dinheiro
Fontejudicial adiantou ao

JN que pelomenos duas das
vítimas já foramvisadas em
investigaçõespor crimes de
fraude fiscal em operações
que envolverambuscas em
residências e empresas
Aúltima vítima dos assal

tantes foi abordada na sex

ta feira quando ia depositar
30 mil euros no Millen

nium BCP daEstrada da Cir

cunvalação Senhora da
Hora Matosinhos Estava
acompanhado da mulher e
de um filho bebé

Foipouco depois deste as
salto que a PJ capturou os
quatro assaltantes naMaia
Foram levados para o tribu
nal de turno de Fafe que os
colocou em prisão preven
tiva

Descritos comoviolentos
os indivíduos atacavam

funcionários de empresas
de segurança que saíam dos
carros blindados para abas
tecer máquinas de multi
banco Também tinham

como alvos empresários
chineses Preparavam os as
saltos ao pormenor vigian
do as vítimas Não hesita

vam em disparar para ame
drontar

O alegado líder dogangue
de 50 anos com longo pas
sado criminal saiu da cadeia
em 2016 e há15 dias foram
passados mandados de cap
tura destinados ao cumpri
mento de cerca de quatro
anos de prisão tambémpor
crimes de roubo

ATAQUEÀESEGUR
O gangue começou a série
de assaltos em 18 de março
do ano passado Um funcio
nário da Esegur que ia abas
tecer uma ATM em Pedo
me Famalicão foi atacado
e ficou sem 75 mil euros O

grupo assaltou outros cinco
funcionários da Esegur
O último caso aconteceu

no passado dia 12 no Inter
marché deValongo de onde
foi levada uma mala mas
que estava vazia
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