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Morador ateia fogo em apartamento

Procurado pela Justiça tenta
subornar policiais e é preso

Patrícia Domingos/Especial para a AAN

O morador de um apartamento
no 2º andar do Edifício Jamaica,
no Centro de Campinas, ateou
fogo na casa na noite de ontem.
O prédio fica no número 33 da
Rua Izolete de Souza Aranha na
esquina com a Glicério. A
avenida teve o trânsito
interditado por cerca de uma
hora entre os números 1.713 e
1.781 (da Orosimbo Maia à
esquina do Banco do Brasil). O
homem ficou ferido e foi levado
para o pronto-socorro da
Unicamp. Queimou as costas, o
rosto e as mãos, mas não corre
risco de morrer. Estava
embriagado, segundo
moradores. Antes de ter ateado
fogo no apartamento, teve uma
discussão com a namorada, que
o deixou sozinho no local. O
homem afirmou aos bombeiros
que o incêndio não foi
intencional. “Ele disse que
dormiu com o cigarro aceso, e,
quando acordou, o apartamento
já estava em chamas”, contou o
1º tenente Samuel de Andrade,
do 7º Grupamento dos
Bombeiros, responsável pela
operação. A vizinha Bianca
Ribeiro, de 22 anos, foi a
primeira pessoa que o morador

SANTA BÁRBARA D’OESTE

Mulher escapa
de ataque a tiro
de criminoso
Uma moradora de Santa
Bárbara d’Oeste por pouco não
foi atingida por um tiro nas
costas ontem à noite ao chegar
em casa de carro quando
ocorria um assalto ao vizinho.
Segundo a Polícia Militar, a
mulher foi seguida por um
criminoso em uma moto. Ela
conseguiu escapar e dirigiu do
bairro Mollon, que fica próximo
ao limite da cidade, até a base
da PM no Jardim Ipiranga, em
Americana. De acordo com a
polícia, o criminoso que a
seguiu atirou no vidro da porta
traseira esquerda do carro e a
bala transfixou o banco da
motorista, deixando marca na
blusa de moletom da vítima, no
entanto sem feri-la. A PM
relatou que ela chegou à base
por volta das 20h e mesmo sem
ferimento foi socorrida pelo
resgate do Corpo de Bombeiros
e levada ao Hospital São Lucas,
pois estava bastante assustada.
A mulher somente soube dizer
que o atirador usava vestes
claras, sem dar detalhes da
moto e do capacete.
A corporação afirmou que nada
foi levado da residência em que
acontecia o assalto e que
nenhum criminoso havia sido
detido até o fechamento desta
edição. (Jaqueline
Harumi/AAN)

OBRAS DE REVITALIZAÇÃO

Emdec bloqueará
trecho da Glicério
no 1º de Maio
A Empresa Municipal de
Desenvolvimento de
Campinas (Emdec) informou
que irá bloquear totalmente o
tráfego de veículos na Avenida
Francisco Glicério, principal
via do Centro, no trecho entre
as avenidas Dr. Moraes Salles
e Aquidaban, no próximo
domingo, dia 1º de maio. A
medida será adotada no
período das 7h30 até as 17h. O
fechamento da via, de acordo
com a Emdec, é necessário
para a continuidade das obras
da nova fase do processo de
revitalização da Francisco
Glicério. Serão duas rotas de
desvio, indicadas pela Emdec.
Os ônibus seguirão pela pista
externa da Moraes Salles, Irmã
Serafina e Aquidaban. A
alteração afetará as linhas 173,
253, 341, 342, 344, 345, 346,
349, 359, 360, 366, 367, 395,
403, 408 e 499. Os demais
veículos podem seguir pela
pista externa da Moraes Salles,
Dr. Quirino e Aquidaban.
Agentes da Mobilidade Urbana
da Emdec farão o trabalho de
orientação e monitoramento
do trânsito durante o
bloqueio. A via será
totalmente liberada logo após
a finalização do trabalho.
(AAN)

HOMEM TERIA brigado com a namorada antes de apartamento
pegar fogo; aos bombeiros, ele disse que o incêndio não foi intencional

viu ao abrir a porta. “Saiu uma
fumaça muito preta, e ele
começou a gritar ‘fogo, fogo’.
Depois disso, ele virou as costas
para mim, voltou para o
apartamento e fechou a porta.
Não sei como não morreu”,
contou a universitária. A amiga
dela, Renata Xavier, de 28 anos,
estava junto com Bianca no 2º
andar. “Ele estava com um
cheiro muito forte de bebida”,
afirmou. As duas começaram a
bater nas portas dos demais
vizinhos, que chamaram os
bombeiros e a polícia. Cinco
viaturas e 15 bombeiros
atenderam a ocorrência. Setenta
e cinco metros de mangueiras
foram usadas para alcançar o 2º
andar pelas escadas. Ainda
assim, a quitinete de 40m² ficou
destruída. As chamas atingiram a
cortina do apartamento de cima,
que derreteu. O vidro da casa
vizinha explodiu com o calor.
Moradores dos prédios ao redor
saíram à rua para ver o que
estava acontecendo. Por volta
das 21h30, os bombeiros
terminaram o rescaldo, e a
Emdec liberou a parte da
Glicério que estava interditada.
(Raquel Valli/AAN)

Divulgação

Um homem procurado pela
Justiça por homicídio tentou
subornar uma equipe da Força
Tática da Polícia Militar com
R$ 10 mil ao ser abordado
ontem, em Sumaré. Os
policiais simularam aceitar o
suborno para apreender o
dinheiro e prender o homem
em flagrante.
Outros seis suspeitos que
estavam com ele foram presos
e levados para a delegacia de
Sumaré acusados de
envolvimento com tráfico de
drogas. Em patrulhamento
pela área central da cidade, os
policiais abordaram um
veículo Peugeot 408 e ao
checarem os documentos dos
ocupantes foi constatado que o
suspeito identificado pela
polícia como Alessandro Lucas
era foragido e procurado por
diversos crimes, inclusive
homicídio. O homem ofereceu
dinheiros aos policiais e se
propôs a buscar o valor. A
equipe policial acompanhou o
suspeito até uma casa no
bairro Virgília Basso, e lá o
homem entrou e voltou com
uma sacola plástica contendo

ARMAS, MUNIÇÃO e dinheiro
encontrados na casa do foragido

R$ 9.480,00 em dinheiro, de
acordo com os policiais.
Na casa, ainda foram detidos
outros cinco suspeitos:
Também foram apreendidos
dois revólveres calibre 38, um
rádio comunicador, um
aparelho bloqueador de sinal,
12 porções de maconha,
cadernos de contabilidade de
tráfico de drogas e
R$ 6.170 em dinheiro. (AAN)

