Banco Central do Brazil: Το «Μεγάλο Ριφιφί»

Η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας

Εικόνες από το τούνελ που ανακάλυψε η Αστυνομία

Το σαββατοκύριακο της 6ης και 7ης Αυγούστου 2005, μια συμμορία
ληστών, πιθανώς μέλη της οργάνωσης «Gang of the Tattooed» ή της
«Primeiro Comando da Capital» αφαίρεσαν από την Κεντρική
Τράπεζα της Βραζιλίας στη Φορταλέζα 165 εκ. reais ($63 εκ. δολάρια).
Τρεις μήνες πριν τη ληστεία, η συμμορία είχε νοικιάσει ένα άδειο κτίριο
στο κέντρο της πόλης, το ανακαίνισε και ανάρτησε πινακίδες που
έδειχναν ότι πρόκειται για μια εταιρεία που εμπορευόταν φυσικό και
τεχνητό γρασίδι όπως και φυτά.
Σε δεσμίδες των 50rais ήταν η λεία
της οργάνωσης.

Το Κτίριο "Βιτρίνα", που χρησιμοποιούσε η συμμορία για να εμφανίζεται ότι εμπορεύεται γρασίδι και φυτά.

Οι γείτονες που αναφέρουν ότι την ομάδα αποτελούσαν 6 με δέκα άντρες, έβλεπαν καθημερινά
φορτηγάκια να μεταφέρουν χώμα αλλά θεώρησαν ότι αυτό ήταν η φυσιολογική δραστηριότητα της
εταιρείας. Σε αυτό το χρονικό διάστημα, οι ληστές έσκαψαν ένα τούνελ 70 μέτρων και τελικά
τρύπησαν 1 μέτρο ενισχυμένου ατσαλιού για να εισέλθουν στο θησαυροφυλάκιο. Το τούνελ είχε 70
εκατοστά άνοιγμα, φωτισμό και δικό του κλιματισμό.

Στις 22 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, ο υποτιθέμενος εγκέφαλος
της ληστείας, Luis Ribeira βρέθηκε νεκρός. Είχε απηχθή στις 7
Οκτωβρίου και παρότι η οικογένεια του πλήρωσε περίπου 1 εκ
δολάρια οι απαγωγείς δεν τον απελευθέρωσαν.
Πρόσφατα τρεις αστυνομικοί συνελήφθησαν για συμμετοχή στη
δολοφονία ενώ η αστυνομία εξετάζει τη σύνδεση των ληστών με
εταιρείες πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που
χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των χρημάτων που πρέπει
να ζύγιζαν τρεισήμισι τόνους.

Το τούνελ διέθετε φωτισμό και κλιματισμό!

Μέχρι τώρα έχουν συλληφθεί πέντε άτομα που έχουν
ομολογήσει τη συμμετοχή τους στην εκσκαφή και έχουν βρεθεί
τα 7 από τα 63 εκ δολάρια.
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