Jornal Satélite - * Mulheres reagem a assalto e tentam impedir roubo de carro na QND, em Taguatinga Nor

18/1/2022

Duas mulheres, de 24 e 69 anos, foram flagradas tentando evitar o roubo de uma Mitsubishi
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Pajero grafite na QND, em Taguatinga Norte. Nas imagens que circulam nas redes sociais, é
possível ver a dupla de vítimas tentando retirar o homem do banco do motorista. No entanto, o
criminoso tenta repetidamente fechar a porta do veículo para fugir do local, mas as mulheres
continuam abrindo a porta a fim de impedir a fuga. Na ocasião, um homem, sem camisa,
gritava de cima da marquise de uma casa próxima ao carro, também tentando impedir o crime.
O ladrão conseguiu levar o carro, que de acordo com os militares foi localizado em Águas
Claras. Dentro dele, havia um celular de uma das vítimas. A Polícia Civil informou que a idosa
foi agredida pelo assaltante com uma coronhada na cabeça. Ela foi levada ao hospital e
encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML). Próximo ao carro, os policiais informaram que
encontraram ainda um simulacro de arma de fogo, que teria sido usado no crime. Apesar do
caso, a orientação da Polícia Militar do Distrito Federal é de que as vítimas de assaltos não
reajam. O recomendado é, após o crime, acionar a corporação pelo telefone 190. Apenas em
2021, o Distrito Federal registrou 2.035 roubo de veículos por dia. O número simboliza média
de pelo menos cinco crimes desse tipo por dia no DF. Apesar do número, roubos de veículos
caíram 8% em comparação com 2020. Nesse ano, as delegacias do DF registraram 2.216
crimes dessa natureza. Por outro lado, a quantidade de furtos em veículos cresceu 2,8% entre
2020 e 2021. O total de casos passou de 6.455 para 6.640 entre os anos.
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