Dono de lanchonete é morto ao reagir a assalto em Apucarana
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O dono de uma lanchonete de Apucanara, foi morto na noite de quarta-feira (28) depois de
reagir a um assalto. Ademir Antonio Cazine, 51 anos, foi ferido com três tiros e morreu antes
de receber atendimento médico.
Segundo relatório da Polícia Militar (PM), uma mulher que, estava na cozinha da lanchonete viu
quando dois homens invadiram o local. O marido teria reagido à voz de assalto e acabou
baleado. Depois dos tiros, os ladrões fugiram levando R$ 60 e dois relógios.
Conforme a PM, em buscas pela área central foi preso um rapaz de 18 anos e apreendido um
adolescente de 16 anos. A dupla foi reconhecida pela mulher da vítima. (inf Gazeta do
Povo){jcomments off}

Em quatro dias, três mortes por latrocínio

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana confirmou, no final da tarde desta quinta-feira
(29), que o comerciante Názio Vaz Vieira, de 47 anos, faleceu no Hospital da Providência. Ele
foi ferido com um tiro na nuca durante mais um roubo ocorrido na cidade, por volta das 13
horas desta quinta-feira (29).
Ele foi socorrido e permanecia internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas após
algumas horas não resistiu à lesão. Esse é o terceiro latrocínio (roubo seguido de morte)
registrado na cidade desde segunda-feira (26).
De acordo com a Polícia Militar (PM), dois assaltantes chegaram de moto (uma HondaTitan
azul) no Mercado Sabiá, na Rua Denhei Kanashiro, no Residencial Sabiá (região Leste de
Apucarana) e o garupa desceu de arma de fogo em punho e deu voz de assalto. Ele mandou
que o comerciante e um filho dele de 15 anos deitassem no chão com as mãos na cabeça e
em seguida efetuou o disparo na nuca de Názio. Na sequência os ladrões fugiram de moto.
O crime foi filmado pelo circuito interno do mercado e a Polícia Civil já está com as imagens da
ação dos assaltantes.

E por volta das 6 horas de segunda-feira (26), o proprietário do Motel Austral, Antônio Pereira
Lopes
, 77, foi
assassinado a tiro durante roubo no estabelecimento, sitaudo no Parque Industrial Norte de
Apucarana. A polícia deteve quatro suspeitos de autoria do latrocínio. (inf Tribuna Online)
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