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Campinas, domingo, 31 de julho de 2016

EM VALINHOS

Quadrilha explode caixas
eletrônicos e fere 2 pessoas
Dois homens foram baleados
por uma quadrilha com oito
integrantes, que explodiu dois
caixas eletrônicos em um posto
de gasolina na Avenida dos
Esportes, no Centro de Valinhos,
na madrugada de ontem. As
vítimas, que estavam em carros
diferentes, foram atacadas
depois que tentaram furar o
cerco dos assaltantes na ação.
Uma levou um tiro no ombro
direito e a outra, nas nádegas.
Esta teve seu veículo atingido
por 11 tiros. Segundo a Guarda
Civil Municipal (GCM), as
vítimas foram socorridas e
levadas para a Santa Casa e a
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA), passam bem e não
correm risco de morte.
Toda ação foi monitorada pela
GCM em tempo real. Segundo os
guardas, as 3h45 os bandidos
chegaram e renderam um vigia,

que foi obrigado a seguir com
um deles até uma sala do lado, e
em seguida começaram a
explodir os caixas eletrônicos e
disparar com armas calibre 12,
fuzil 9mm e pistola .40 contra os
motoristas que passavam pelo
local.
Na fuga, os bandidos saíram em
dois carros e fizeram diversos

disparos contra
uma viatura da Polícia Militar
(PM), mas ninguém foi atingido.
Logo em seguida, os policiais
encontraram um dos veículos
abandonado no bairro Macuco
após os criminosos colidirem
contra uma placa de sinalização
que indicava o sentido
metalúrgica Onça.
Os caixas eletrônicos ficaram
completamente destruídos.
Peritos da Polícia Científica e da
Polícia Federal estiveram no
local. Os guardas municipais de
Valinhos apreenderam alguns

Guardas municipais e policiais federais examinam o local da explosão

EM JAGUARIÚNA

Colisão entre moto e ônibus
mata mulher de 36 anos
A colisão entre um ônibus e
uma motocicleta resultou na
morte de Adriana Cristina
Trindade, de 36 anos, na
manhã de ontem no bairro
João Aldo Nassif, em
Jaguariúna. Segundo
moradores que estavam no
local, a batida ocorreu pouco
depois das 7h. O motorista do
ônibus coletivo foi fazer uma
curva num cruzamento e não
viu a motociclista. Com a
batida, Adriana foi atropelada
e chegou a ser arrastada.
Ambulâncias do Corpo de
Bombeiros de Jaguariúna e de
Campinas, além da Polícia
Militar (PM) de Jaguariúna,

foram ao local socorrer a
vítima. Diante da gravidade
dos ferimentos, o helicóptero
Águia, da Polícia Militar, foi
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Adriana foi levada pelo helicóptero da PM ao HC da Unicamp: tragédia

PERIGO NA PISTA

Dois motoristas embriagados
são detidos em flagrante
Dois motoristas embriagados
foram detidos em flagrante na
madrugada de ontem e na tarde
de anteontem. De acordo com
informações dos boletins de
ocorrência, na primeira
situação, um autônomo de 40
anos foi preso em operação da
Polícia Militar (PM), na Rodovia
SP-340, no km 120. Abordado
pelos policias, o motorista
estava aparentemente sob efeito
de bebidas alcoólicas, sendo que
o resultado do teste do
bafômetro deu a presença de
álcool acima do permitido. O
autônomo teve a voz de prisão
decretada, foi levado ao 4º DP,
mas pagou fiança de R$ 1 mil e
foi liberado. O veículo, um Ford

chamado para transportá-la ao
Hospital de Clínicas (HC) da
Unicamp, mas Adriana não
resistiu e morreu no hospital. A
motociclista tinha acabado de
sair do trabalho, onde faz o
terceiro turno na empresa,
localizada no mesmo bairro do
acidente. (AAN)

Ranger XLT, foi liberado no local
pelos policias rodoviários para
um amigo do autônomo. No
segundo caso, um operador de
máquinas, de 27 anos, foi preso
acusado de dirigir embriagado
no Jardim Santa Genebra. Ele foi
visto pela polícia com o carro,
modelo Celta, batido após
perder a direção do veículo e
bater em uma placa. O rapaz
também aparentava estar
alterado e, após o teste de
bafômetro, o resultado passou o
nível permitido. O operador teve
a voz de prisão decretada, foi
levado ao 4º DP, também pagou
fiança de R$ 1 mil e foi liberado.
O veículo foi entregue ao irmão
do acusado. (AAN)

equipamentos utilizados para
quebrar as vidraças do posto,
parte do dinheiro que ficou
espalhado, e as cápsulas e

cartuchos deflagrados no
momento do roubo. A quantia
roubada dos equipamentos do
Banco do Brasil e da Caixa

Econômica Federal não foi
informada até o momento. Até o
fechamento desta edição
ninguém havia sido preso. (AAN)

