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Guarda morre após ser
baleado por assaltantes

Vídeo flagra uso de
arma de choque por
GMs em ambulante

Trio tentou roubar posto onde agente fazia bico de segurança

Gravação de abordagem gera revolta
nas redes sociais; corporação vai apurar
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Um guarda municipal de Monte Mor morreu após ser baleado por três homens que tentaram roubar um posto de combustível às margens da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre
Proença (SP-101), na altura do
Jardim Paviotti. A vítima estava
de folga e prestava serviços de
vigia no local. Um frentista também foi baleado, socorrido ao
Pronto-Socorro Municipal e
transferido ao Hospital Estadual de Sumaré sem risco de
morte. Os suspeitos fugiram,
mas foram perseguidos por cer-

PM perseguiu e
prendeu ladrões após
tiroteio em rodovia
ca de 10km pela Polícia Militar
e acabaram se envolvendo em
um acidente na rodovia, sentido Campinas, altura do Jardim
Rosolém, em Hortolândia.
Segundo a polícia, houve troca de tiros e um dos suspeitos
foi baleado de raspão na perna.
Os três foram presos. A pista
chegou a ser bloqueada. O crime foi registrado como latrocínio — roubo seguido de morte.
Este é o primeiro caso da modalidade registrado este ano na cidade. Em 2015 houve um latrocínio, em maio.
A ação criminosa ocorreu

Acusados de assalto e morte do GM Alexandre (no destaque) são presos pela PM após perseguição na SP-101

por volta das 9h30 de ontem.
Segundo a Prefeitura, três homens armados chegaram no
posto de combustível em um
Palio branco. Imagens gravadas pelo circuito de segurança
do estabelecimento mostram o
GM Alexandre Caetano da Silva, de 43 anos, encostado no
balcão onde fica o caixa, ao lado de um frentista. Em dado
momento ele passou a manusear o celular. Logo depois en-

tram dois frentistas e em seguida dois homens armados. Um
deles vai direto à vítima e a revista, na sequência atiram. Enquanto disparavam contra o
guarda, o frentista que estava
no caixa tentou se esconder
sob o balcão e também foi atingido por um disparo.
O guarda era inspetor de divisão e trabalhava na corporação havia 22 anos. Ele fazia bicos em dias de folga. Os crimi-

nosos fugiram levando a arma do guarda. Policiais militares de Sumaré que faziam
escolta avistaram o Palio na
rodovia no sentido Campinas e perseguiram o veículo.
Viaturas da Polícia Rodoviária bloquearam a pista no
Km 5. Os criminosos jogaram o carro contra uma viatura. Com o impacto, o carro
foi lançado contra a traseira
de dois veículos. O Palio caiu
no canteiro central, houve
troca de tiros e o trio foi detido. Os ocupantes dos carros
atingidos nada sofreram.

Veja vídeo do ataque no
posto de combustível

O vídeo de um vendedor ambulante sendo detido por três
guardas municipais no Centro
de Campinas causou revolta
nas redes sociais. Nas imagens,
os guardas abordam um ambulante que levava uma caixa de
isopor e usam uma arma de
choque. O homem cai com a
mercadoria. Ele foi imobilizado pelos guardas e levado para
a delegacia.
Até o começo da tarde de
ontem eram mais de 800 compartilhamentos e 155 comentários no Facebook. O ambulante foi abordado na calçada do
colégio Carlos Gomes, ao lado
do Paço Municipal, na manhã
da última sexta-feira. O vídeo
tem pouco mais de um minuto
e mostra os guardas aparentemente conversando com o rapaz, que segurava uma caixa
de isopor com refrigerantes e
balas. De repente, um dos
GMs saca uma arma de choque e dispara contra o ambulante, que cai no chão. Pelas
imagens, o rapaz não esboçou
qualquer reação que justificasse o uso da arma. Mais de um
pedestre aparece nas imagens
gravando a cena, que ocorreu
por volta das 9h30.
Quando o rapaz caiu, muitos foram ao seu socorro, mas
os guardas o conduziram ao 1º
Distrito Policial, onde foi feito
boletim de ocorrência por resistência e desacato. A mercadoria foi apreendida. Segundo relatos de alguns guardas, o ambulante teria sido orientado a
sair do local, pois não tinha autorização da Setec (Serviços
Técnicos Gerais) para o comércio naquele ponto. Ainda segundo os GMs, o rapaz permaneceu no mesmo ponto e teria
oferecido resistência. Os guardas disseram que o ambulante
foi para cima de um dos agentes, e então a arma de choque
foi disparada para contê-lo.
Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança informou
que o caso está sendo apurado
pela Corregedoria da GM. “O
ambulante já foi ouvido de for-

Guardas municipais imobilizam
ambulante na região central

ma preliminar e confirmou ter
sido anteriormente orientado a
se retirar do local e resistido à
abordagem. No entanto, caso
seja comprovada alguma irregularidade por parte dos agentes, eles poderão ser punidos
conforme determina a lei”, informou a nota da corporação.
Na manhã de ontem o mesmo vendedor esteve na porta
do colégio Carlos Gomes comercializando seus produtos.
Na ocasião foi orientado a sair
e deixou o local sem qualquer
reação. A reportagem não encontrou o ambulante nas redondezas. (AAN)

Veja vídeo da abordagem
dos GMs ao ambulante

