
+Página 1 DIARIO - DIARIO - 11 - 22-04-01 / Chapa Preto L

11CASOS DO DIADIÁRIODENOTíCIAS-MADEIRA FUNCHAL,22 DEABRILDE2001 •
GÁS CRÉDITO ALHEIOEXPLOSÃO C O MCALHETAD E N A

Compraram "luxo"Um ferido grave Uma das brigadas An-
ti-Crime da Polícia

de Segurança Pública iden-
tificou anteontem três jo-
vens que andavam a fazer
compras, em diversos esta-
belecimentos, utilizando
um cartão de crédito que
não lhes pertencia.

Segundo uma fonte poli-
cial, o titular do cartão ad-
mite que tenha perdido o
referido documento, pon-
do de parte, portanto, que
tenha sido furtado.

Os oportunistas, de 19,
21 e 24 anos, preferiram
adquirir artigos de "mar-
ca", não faltando uma visi-
ta ao "Madeira Shopping."

Segundo uma fonte da
PSp, os artigos adquiridos
de forma fraudulenta, que
foram entretanto recupe-
rados na totalidade pelas
brigadas à civil da Polícia
de Segurança Pública, fo-
ram avaliados em cerca
de meio milhar de escu-
dos.

Os autores da proeza,
cujas identidades não fo-
ram reveladas, aguardam
em liberdade, com termo
de residência, os ulterio-
res termos do processo,
entretanto remetido ao po-
der judicial.

O mesmo sector de in-
vestigação daquela polícia
interceptou, há dias, em
flagrante delito, dois indi-
víduos que assaltavam
uma loja no Bom Jesus,
mais precisamente no Cen-
tro Comercial Europa. Se-
gundo nos informaram, os
meliantes não chegaram a
levar qualquer artigo mas
provocaram alguns danos,
nomeadamente o estilha-
çar de vidros naquele esta-
belecimento comercial.

Ainda no âmbito das
aturadas diligências de-
senvolvidas pelas Briga-
das Anti-Crime, a PSP

veio a identificar três indi-
víduos que se dedicavam
ao furto do interior de au-
tomóveis, nomeadamente
rádios, leitores de casse-
tes, colunas e faróis.

Ao que nos informa-
ram, os artigos, provenien-
tes de furtos que tiveram
a sua maior incidência
nas freguesias de S. Marti-
nho e Santo António e ain-
da no Bairro da Nazaré, fo-
ram recuperados quase
na sua totalidade, conti-
nuando, no entanto, as in-
vestigações até sobre a
participação destes suspei-
tos noutros furtos. Omate-
rial recuperado, cujo valor
pode atingir os mil contos,
estava guardado na casa
do cabecilha do grupo.

O DIÁRIO apurou ainda
que as mesmas brigadas
referenciaram os assaltan-
tes de uma residência na
Rua Pedro José de Orne-
las, tendo conseguido recu-
perar parte dos artigos de-
corativos nos diversos
compartimentos da mes-
ma.

São dois o jovens que
"trabalham" com maior fre-
quência aos fins-de-sema-
na, e ameaçam quem os
denunciar. A propósito, a
exemplo de que foi alvo es-
ta casa, muitas outras têm
sido espoliadas pelos me-
liantes em causa, que já fo-
ram referenciados há mui-
to pela vizinhança, que te-
me represálias por parte
dos larápios. Numa das ca-
sas "visitadas" há relativa-
mente pouco tempo, nem
escaparam os utensílios
de cozinha.

Os suspeitos, ambos
com cerca de 17 anos,
aguardam decisão do Tri-
bunal, para onde já foi en-
viado o respectivo proces-
so.

• Um ferido
grave e outro
ligeiro foi o
saldo de uma
explosão
numa
residência, na
Calheta.

O perigo espreitava,
às cinco da manhã,
numa casa cons-

truída a pedra do Lombo
do Salão, freguesia da Ca-
lheta.

A explosão que desper-
tou a vizinhança registou-
-se quando o dono da casa
acendeu a luz da cozinha,
esta construída em anexo
à moradia.

Uma vez que se tratou
de explosão instantânea,
só o dono da casa, Ricar-
do Rodrigues Mendes, so-
freu queimaduras com al-
guma gravidade, enquanto
a sua mulher pouco mais
sofreu do que o susto.

A porta de madeira às fitas e os vidros das portas de alumínio estilhaçados.

sou a casa, onde pôde
constatar os prejuízos cau-
sados pela explosão, no-
meadamente portas arran-
cadas.

O sinistrado, de 75
anos, recebeu os primei-
ros socorros no Centro de
Saúde local, sendo depois
transferido para o Hospi-
tal, onde ficou em trata-

menta e observações. Refi-
ra-se, a propósito, que o
septuagenário queixava-
-se também de fortes do-
res na cabeça. Sua mu-
lher, mais tarde, regres- JMR
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Morreu politraumatizado
Um indivíduo, alegada-

mente homossexual,
veio a morrer, ontem, no
Hospital da Cruz de Carva-
lho, onde deu entrada com
graves ferimentos e fractu-
ra de crânio,

A vítima, Rui Alberto Je-
sus França, conhecida nos
seus meios por "Violeta",
de 37 anos, foi levantada
da estrada pelos Bombei-
ros Voluntários Madeiren-
ses, pelo que, na altura,

foi admitida a hipótese de
ter caído acidentalmente
do terraço do silo-auto do
Campo da Barca, de uma
altura aproximada a cinco
metros. O acidentado, que
vivia naquelas proximida-
des, mais precisamente
numa barraca de madeira
da Travessa do Matadou-
ro, poderá ter sido tam-
bém vítima de agressão -
isto segundo as diversas
versões colhidas na vizi-

nhança, que julgam sufi-
cientes para ser um caso
de investigação policial.

O Rui, que já não tem
pais, vivia só, mas os que
o conheceram de perto ga-
rantem que vivem alguns
seus familiares e padri-
nhos algures, na Pentea-
da.

O cadáver do inditoso
rapaz deu entrada na Me-
dicina Legal, devendo ser
autopsiado. Pois só a par-

tir dessa altura, o homicí-
dio, resultante de grave
agressão, poderá ser alvo
de um rigoroso inquérito
policial a fim de referen-
ciar o ou os eventuais sus-
peitos.
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GRUPO HOTELEIRO

ADMITE:

ADMINISTRATIVA
Pretendemos:

• Conhecimentos de informática na óptica do utili-
zador

• Domínio da língua inglesa

, N

SECRETARIA DE DIRECÇAO
Pretendemos:

• Conhecimentos de informática na óptica do utili-
zador

• Domínio de inglês e alemão

• Dinamismo, iniciativa e responsabilidade

OFERECEMOS:

• Salário compatível com experiência comprovada

• Oportunidade de ascensão profissional

• Inserção numa equipa jovem e dinâmica

§ Marcação de entrevistas pelo telef.: 291703136.

,
TECNICOS/ AS Universal~

TELECO"

Speak to people all over the World
Empresa de engenharia pretende
admitir técnicos com os seguintes
perfis:

To service our european call-center in Funchal
Maderia, Universal Telecom is looking for staff who
have the following skills:

• Language capabilities: ability to communicate fluent in
English and any of the following Languages: French,
German, Dutch, Danish, Swedish, Norweigen, Turkish,
Persian, Arabic, Chinese.

• Eng.O(a)Civil ou Técnico Civil

• Recém-licenciados

• Computer Literacy: some experience of warking with a
ward processar ar on a computer

Funções: apoio de projectos em obra e
gestão de obras.

• Experience in the service industry

Requisitos mínimos:

• Conhecimentos de informática
(óptica de utilizador)

• Carta de condução
• Disponibilidade total

• Age: Between 18-45 years

Weoffer:

• Fulltraining
• A good woorlring enviroment
• Very competitive pay package

To apply please call 291 206003 ar send your details to
Timepiece Lda.
Marina Club 115
Funchal

Resposta para:
R. P.Consultores de Engenharia
Calçada da Cabouqueira, 36
9000 - 171 - Funchal
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Or mail to sonia@ne1madeira.com ~
27988
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mailto:sonia@ne1madeira.com
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