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ADEUS III TRISTEZA

Sábado de luto em Artur Nogueira
Cerca de 500 pessoas se despediram ontem dos três adolescentes mortos na última quinta-feira
Leandro Ferreira/AAN

ma quinta-feira. As manifestações, que resultaram em dois
ônibus incendiados, duas viaturas danificadas e um posto
auxiliar da Guarda depredado,
mobilizaram PM (Polícia Militar), GM e Corpo de Bombeiros de diversas cidades da região.

Da Agência Anhanguera

Os corpos da garota de 17
anos e dos dois adolescentes,
de 16 e 17 anos, mortos na última quinta-feira, em Artur Nogueira, foram enterrados ontem de manhã no Cemitério
Municipal da cidade. Cerca de
500 pessoas, entre familiares,
amigos e curiosos, foram dar o
seu adeus. Apesar do clima de
revolta na cidade, não houve
confusão e a tristeza tomou
conta das pessoas na despedida. Um dos momentos de
maior comoção foi na chega-

Desolada, mãe de
um dos mortos grita
e chora sua perda
da da mãe de um dos menores, que é presidiária. Ela gritava muito e chorava. Para manter a ordem, cerca de dez viaturas da Polícia Militar (PM)
acompanharam o enterro das
vítimas. A Polícia Civil investiga se o assassinato da adolescente morta a tiros na noite de
quinta-feira tem relação com
a série de protestos desencadeados pela morte dos dois
adolescentes na mesma noite.
Uma pessoa foi presa e um

Corpo de um dos jovens chega ao velório municipal: enterros foram realizados ontem de manhã com a presença de familiares, amigos e curiosos

menor apreendido por depredarem uma viatura do Corpo
de Bombeiros durante a manifestação.
Segundo os policias, a menina estava com um rapaz de 20
anos andando pelo bairro Jardim Sacilotto, quando o casal
foi atingido por disparos feitos

OBRAS III PREFEITURA

Prefeito autoriza
construção de uma
creche no Eldorado
Donizette aproveita o sábado também
para levar asfalto ao Santo Antônio
Leandro Ferreira/AAN
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O prefeito de Campinas, Jonas Donizette (PSB), assinou
ontem de manhã a autorização para o início da construção da creche do Parque Eldorado. A obra integra o programa Creche Bem Querer.
“É uma creche do tipo B que
vai atender a 255 crianças,
sendo 195 em tempo integral
e 60 em período parcial”, disse o prefeito. As crianças em
tempo integral são de zero a
três anos e as de período parcial são com idade de três
anos a seis anos (cinco anos,
11 meses e 29 dias). É a primeira escola no bairro. Atualmente, as crianças do Parque
Eldorado são atendidas em
outros bairros da região, como o Nova Mercedes (mais
próximo), Parque Itália e Vila
Marieta (mais distantes). A
creche será construída em
um terreno de 7,4 mil metros
quadrados, sendo 1,3 mil metros quadrados de área coberta. Serão 8 salas de aula.
Logo em seguida, o prefeito seguiu para o Jardim Santo Antônio, onde assinou a or-

Obra integra o Creche Bem Querer

dem de serviço para o início
das obras de pavimentação
do bairro.
No Santo Antônio, 10 mil
moradores que aguardam há
23 anos pelo asfalto serão beneficiados. Serão 70 mil metros quadrados de pavimento. Também serão construídos 9 quilômetros de galerias
para a passagem de água da
chuva e 19,5 quilômetros de
sarjetas e guias de calçadas,
além de rampas de acesso para pessoas com necessidades
especiais e dificuldades para
andar.

por uma pessoa dentro de um
veículo preto, por volta das
22h30. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital
Bom Samaritano, mas a adolescente morreu na unidade. O jovem passou por cirurgia e segue internado, sob observação
médica, sem previsão de alta,

na UTI do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
A polícia também está investigando se o mesmo atirador que matou a garota fez disparos horas antes contra pessoas no Bar do Zé Grosso, na
Rua Rosa Arrivabene Rodri-

gues, por volta das 17h30, atingindo um jovem de 18 anos
no pé. Ele recebeu atendimento e foi liberado.
A morte dos adolescentes
durante uma perseguição da
Guarda foi o estopim para
uma série de protestos de moradores de três bairros na últi-

Prisão
O estudante William Campos
Ribeiro, de 22 anos, foi preso,
e um jovem, de 16 anos,
apreendido, ambos acusados
de depredarem uma viatura
do Corpo de Bombeiros de
Paulínia, que foi deslocada para atender as ocorrências na última quinta-feira. Na mesma
noite, a Polícia Militar de Artur
Nogueira apresentou mais seis
suspeitos no plantão, que foram liberados porque não foram reconhecidos por testemunhas. Segundo a polícia, Ribeiro atacou a viatura com o
machado da própria corporação, enquanto o menor usou
uma marreta, também do Corpo de Bombeiros. Eles foram
identificados por meio de imagens e vídeos feitos durante o
protesto. Ribeiro foi levado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Americana e o
menor para a Fundação Casa.

