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VIOLÊNCIA

Criminosos ateiam fogo
em vítima de sequestro
Um técnico em eletrônica de 28
anos foi queimado no tórax e no
braço por não se lembrar da
senha bancária de um cartão
quando era vítima de
sequestro-relâmpago. O crime
ocorreu na madrugada de
ontem, por volta da 1h, em
Campinas. W.L.B. estava em um
Corsa Classic da empresa em
que trabalha e voltava de um
serviço em Pratânia (SP), a 199
km de Campinas, quando ficou
sem combustível na Rodovia
Santos Dumont, perto de uma
passarela na altura do Parque
Oziel, e foi atacado por dois
bandidos que estavam em um
Polo azul. Ele foi colocado no
porta-malas do veículo dos
criminosos e levado para um
cativeiro que, segundo ele, seria
na região dos DICs. O jovem foi
obrigado a entregar o telefone
celular e três cartões bancários,
mas como não tinha dinheiro

BANDO LEVA R$ 301 MIL

Tiroteio e medo no
Padre Anchieta em
roubo a carro-forte
Cinco criminosos roubaram
ontem à tarde R$ 301 mil e o
armamento da equipe do
carro-forte que abastecia dois
caixas eletrônicos 24 horas de
um centro de compras no
Conjunto Habitacional Padre
Anchieta, em Campinas.
Segundo a Polícia Militar, a
ação aconteceu por volta das
15h, houve troca de tiros e o
carro-forte e cinco veículos que
estavam parados no
estacionamento em frente ao
shopping foram atingidos, mas
ninguém se feriu. Conforme a
PM, o quinteto aproveitou o
momento em que dois
vigilantes estavam próximos
aos equipamentos e ao menos
dois desceram armados com
fuzis. Um dos vigilantes chegou
a pegar a espingarda calibre 12
e atirar, mas os assaltantes
atiraram várias vezes de volta e
ele foi obrigado a se deitar no
chão. Foram levados um malote
com o dinheiro e dois
revólveres calibre 38 e duas
espingardas calibre 12. A
comerciante R.S., de 35 anos,
que estava na loja bem em meio
ao tiroteio, contou à
reportagem que precisou se
deitar no chão para não ficar
ferida. “Ouvi muito tiro. Não
fiquei olhando porque fiquei
com medo”, afirmou.
(Jaqueline Harumi/AAN)

SANTOS DUMONT

Menino vai atrás
de pipa na rodovia
e é atropelado
Um menino de 7 anos foi
internado em estado grave
após ser atropelado ao tentar
pegar uma pipa ontem à
tarde, na Rodovia Santos
Dumont. O acidente ocorreu
no Km 66 da via, altura do
Jardim das Bandeiras, em
Campinas, próximo do acesso
ao Aeroporto Internacional
de Viracopos. Segundo
testemunhas, a criança
realizava a travessia na pista
atrás da pipa quando foi
atingida por um carro, cujo
motorista foi surpreendido
pelo aparecimento do
menino. De acordo com a
Polícia Militar (PM), o garoto
teve traumatismo craniano e
fraturas nas pernas. Ele foi
socorrido pelo helicóptero
Águia da PM ao Hospital de
Clínicas (HC) da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), onde
passou por cirurgia e
permanecia internado na
noite de ontem.
A rodovia ficou interditada
por 30 minutos e foram
registrados quatro
quilômetros de
congestionamento pela
concessionária Rodovia das
Colinas, responsável pela
administração da via. (Diego
Almeida/AAN)

em duas contas e na outra a
senha não deu certo, os
bandidos voltaram no cativeiro,
amarraram as mãos dele para
trás e o levaram até a Estrada
Velha Indaiatuba (Rodovia Lix
da Cunha), onde jogaram
combustível em seu corpo e
atearam fogo. A vítima rolou no

chão para apagar as chamas e
em seguida buscou ajuda em
uma chácara. Ele foi socorrido e
levado ao Hospital Municipal
Dr, Mário Gatti pela Polícia
Militar (PM). A vítima sofreu
queimaduras de primeiro e
segundo graus e ontem à tarde
foi transferida para o Hospital

de Queimados em Limeira, onde
segue internada, sem risco de
morte. O caso será investigado
pelo 2º Distrito Policial (DP) de
Campinas. O carro foi achado
na Santos Dumont, no mesmo
local da abordagem, com portas
destrancadas e com um dos
vidros quebrados. Os criminosos
ainda não foram identificados
pela Polícia Civil.
Representantes da Toledo
Brasil, empresa onde a vítima
trabalha, não quiseram
comentar o caso. (Alenita
Ramirez/Da Agência
Anhanguera)

CARRO da vítima de sequestro-relâmpago foi achado com vidros
quebrados; técnico foi transferido para Hospital de Queimados

