
Detido por assaltar UBSs é solto e comete dois roubos  

Menor de 17 anos é suspeito de participar de pelo menos cinco crimes em unidades 

da cidade. Governo disse que vai instalar câmeras de colocar guardas nos postos 

de saúde 

 
Após assalto na UBS Teresópolis, funcionários fecharam a unidade 
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Horas após um menor de 17 anos ter sido detido no bairro Jardim Teresópolis, junto 

com um comparsa, de 20 anos, suspeito de cometer uma série de assaltos à mão armada 

a Unidades Básicas de Saúde  da cidade, o adolescente foi liberado e, nesta semana, se 

tornou suspeito de realizar pelo menos mais dois assaltos a postos de saúde em Betim. 

Foram cinco assaltos registrados em abril. Em todos os crimes, as vítimas relatam que 

os criminosos agiram da mesma forma e que os assaltos tiveram a participação de um 

menor com uma tatuagem em forma de lágrima no rosto. 

Segundo a Polícia Militar, no roubo ocorrido na UBS Cachoeira, na última segunda 

(24), dois indivíduos foram à unidade se passando por pacientes, e anunciaram o 

assalto. Eles levaram pertences pessoais de funcionários. Um deles aparentava estar 

armado. 

Já no último roubo, ocorrido na UBS Teresópolis, na manhã de quinta-feira (27), os 

criminosos também entraram armados, renderam funcionários e pacientes que estavam 

nos consultórios, e levaram os pertences das vítimas. Nesse caso, as vítimas também 

reconheceram o menor por foto. “Nós sabemos que é o mesmo menor que cometeu os 



outros assaltos nas unidades de Betim por causa da tatuagem em forma de lágrima que 

ele tem no rosto. Nesse assalto, ele foi tão violento que quase chegou a arrancar o dedo 

de uma médica”, disse uma agente comunitária de saúde, que pediu anonimato. 

Posicionamentos 

Em nota, a prefeitura informou que representantes das polícias Militar e Civil, da 

Guarda Municipal, e das secretarias de Governo, Segurança Pública e Saúde se 

reuniram para traçar estratégias para o enfrentamento à violência na cidade, sobretudo 

para impedir que mais assaltos ocorram nas unidades. Uma força-tarefa também será 

criada para identificar e achar o suspeito dos assaltos. Dentre as decisões tomadas na 

reunião, está a garantia de agentes da guarda, com o apoio das forças policiais, nos 

postos. Outra ação será a realização de blitze em diversos pontos da cidade. A operação 

será iniciada nesta sexta (28). 

Já a Polícia Civil de Minas Gerais disse que o menor foi liberado para a família, após 

assinatura do Termo de Responsabilidade, para apresentação ao promotor no prazo de 

24 horas. 

 


