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PERSEGUIÇÃO

CRIME AMBIENTAL

Homem é preso depois de
atropelar policial militar

Preso jovem que
pôs fogo em área
de preservação

Moara Semeghini/AAN

Um homem que dirigia um
carro roubado foi preso
ontem depois de atropelar
um policial militar que estava
em uma moto durante uma
perseguição, no Km 89 da
Rodovia dos Bandeirantes, no
sentido Capital-Interior, em
Campinas. O suspeito deixou
o bairro do Jardim Itatinga e
seguiu pela rodovia em um
carro que foi roubado sábado,
em Campinas. A Polícia
Militar foi avisada por rádio
sobre o veículo roubado e
iniciou uma perseguição pela
estrada, com viaturas e o
apoio de três policiais da
Ronda Ostensiva com Apoio
de Motocicletas (Rocam).
Quando percebeu que estava
sendo perseguido, o suspeito
jogou o veículo em cima de
um dos policiais que estavam
de moto para provocar o
acidente. O policial foi jogado
no asfalto e atropelado na
sequência. O homem
continuou em fuga, mas após
um quilômetro acabou
batendo o carro na defensa
metálica da rodovia. Outros
policiais que participavam da
perseguição dominaram o
criminoso e o levaram para a
2ª seccional de Campinas. O
policial que sofreu a queda foi

MOVIMENTO de policiais no Km 89 da Rodovia dos Bandeirantes, no
sentido Capital/Interior: bandido joga carro em cima de policial

atendido pelo helicóptero
Águia da Polícia Militar e
levado ao Hospital de Clínicas
(HC) da Unicamp. O tenente
responsável pela ocorrência

disse que o policial sofreu um
trauma no quadril e quebrou
a perna. Ele está internado no
HC. (Moara Semeghini/Da
Agência Anhanguera)

ANHANGUERA

Acidente com três motos
fere três e bloqueia rodovia
Um acidente envolvendo três
motos na manhã de ontem
deixou três feridos e causou um

congestionamento para os
motoristas que estavam na
marginal da Rodovia
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FAIXA da direita no Km 96 da Rodovia Anhanguera chegou a ficar
bloqueada para o trânsito: motociclistas tiveram ferimentos leves

Anhanguera no Km 96, na
altura do bairro Jardim Garcia,
em Campinas, no sentido
Interior-Capital. De acordo com
a AutoBAn, concessionária que
administra o trecho, o acidente
aconteceu por volta das 7h35 e
os motociclistas foram
resgatados pelas equipes da
concessionária. Duas vítimas
tiveram ferimentos moderados
e uma, ferimentos leves. As
duas vítimas que tiveram
ferimentos moderados foram
levadas para o Hospital
Beneficência Portuguesa, em
Campinas. A vítima que sofreu
ferimento leve foi atendida no
local e liberada. De acordo com
a assessoria de imprensa do
hospital, as vítimas não tiveram
fraturas, apenas traumas leves e
seguem em observação, sem
risco de vida. A faixa da direita
chegou a ficar bloqueada para o
trânsito, mas foi liberada por
volta das 9h20. O leitor Luiz
Gustavo Sanches estava no local
e disse que o trânsito ficou
complicado para quem
precisava pegar a alça de acesso
para entrar na Rodovia Santos
Dumont, com destino a
Indaiatuba. (AAN)

Um jovem de 19 anos foi preso
em flagrante ontem por atear
fogo em mata dentro do Parque
da Cidade em Jundiaí, área de
preservação permanente e de

manancial. Segundo a Guarda
Municipal, dois ciclistas que
estavam pela ciclovia nas
proximidades da represa da DAE
viram quando Wellington Areias
da Silva causou o incêndio, que
consumiu cerca de mil metros
quadrados de mata, e
acionaram o 153 informando as
características dele. Com as
informações, guardas da viatura
do Canil encontraram Silva na

Rua Jorge Marquesin, no bairro
Vila Marlene, e o encaminharam
ao 2º Distrito Policial, onde foi
preso por crime ambiental.
Apesar de arbitrada fiança — o
valor não foi revelado — para
responder o processo em
liberdade, o detido não pagou e
foi levado ao Centro de Triagem
de Campo Limpo Paulista.
(Jaqueline Harumi/Da Agência
Anhanguera)

