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CRIMINALIDADE

Bando explode
caixas e enfrenta a
PM na madrugada

Dois são presos após troca
de tiros no São Martinho

Uma quadrilha com pelo menos
10 bandidos explodiu dois caixas
eletrônicos da Caixa Econômica
Federal (CEF) e trocou tiros com
a Polícia Militar (PM) ontem de
madrugada, em Monte Mor. O
crime aconteceu na região
central, no prédio do Mais Fácil,
que reúne vários serviços
públicos da Prefeitura. Uma
viatura foi alvejada com dois
tiros de fuzil. Ninguém ficou
ferido. A troca de tiros terminou
na praça da Matriz e levou
pânico aos moradores. Os
bandidos fugiram com dinheiro.
O montante não foi divulgado.
Imagens da câmera de
segurança de um morador
mostram que ao menos três
veículos deram cobertura na
ação. Enquanto parte do bando
fazia a explosão na sede, outros
ficaram do lado de fora. A ação
foi por volta das 2h. O prédio
abriga serviços como do PAT,
Cadastramento Único, junta
militar e uma mini-agência da
CEF. No lado externo ficavam os
dois caixas. Munidos de um
pé-de-cabra, os criminosos
arrombaram o cadeado da porta
principal da unidade, entraram
e explodiram os terminais. Os
bandidos ainda estavam no
prédio quando uma viatura da
PM passou pela rua paralela. Os
bandidos que faziam a vigilância
acharam que a polícia estava
atrás deles e abriram fogo. Dois
tiros acertaram a porta do lado
do motorista, mas não
transfixaram. Foi chamado
reforço e os policiais revidaram.
Os tiros acertaram paredes de
imóveis e um transformador,
que derramou óleo. Fiscais de
trânsito jogaram pó de serra na
rua para cobrir. Por conta dos
danos nos caixas, o atendimento
no local foi suspenso. (Alenita
Ramirez/AAN)

Dois criminosos foram detidos
ontem à noite por tentar furtar
um carro, no Loteamento
Parque São Martinho, em
Campinas, após troca de tiros,
tentativa de atropelamento de
um policial militar, batida em
viatura e fuga por cerca de 9 km.
Segundo a equipe do 35º
Batalhão da PM, que atendeu a
ocorrência, Gabriel da Silva
Ramos, de 21 anos, estava no
banco traseiro do carro
estacionado em frente a um
condomínio e abaixou ao ver a
viatura passar, por volta 19h30.
Dois policiais desceram a pé,
quando um Gol que estava
parado no alto do morro com
dois ocupantes, sendo um
adolescente de 16 anos na
direção, desceu na tentativa de
atropelar um policial.
Um suspeito que estava no
banco traseiro do Gol saiu pela
janela e fez de dois a três
disparos, enquanto o motorista
bateu lateralmente na viatura e
conseguiu fugir. A polícia fez

Leandro Ferreira/AAN

CONCENTRAÇÃO DE policiais em frente ao prédio onde o menino foi atendido após cair do 10º andar:
queda foi amortecida em telha e garoto internado consciente, com uma fratura no quadril e ferimentos leves
SOBREVIVENTE

Polícia Civil apura queda
de garoto do 10º andar
A Polícia Civil investiga as
circunstâncias da queda de um
garoto de 10 anos do décimo
andar de um prédio residencial,
localizado no Jardim Paineiras,
em Campinas. Ele sobreviveu ao
cair sobre o telhado do
estacionamento, que amorteceu
o impacto. O caso ocorreu na
tarde da última quinta-feira e foi
registrado no 4º Distrito Policial.
A Delegacia de Defesa da Mulher
(DDM), que também apura
ocorrências com crianças e
adolescentes, ficará responsável
pela investigação. O menino
segue internado no Hospital das
Clínicas (HC) da Unicamp e seu
estado de saúde é estável, mas
ainda não há previsão de alta.
Apesar de ter sido socorrido
consciente, o garoto não soube
explicar as razões de sua queda
à polícia. De acordo com a
Polícia Militar, todas as janelas
do apartamento têm rede de

proteção e todo o local passou
por perícia pouco depois da
queda. Não foram revelados
detalhes sobre danos nessas
redes. A família é argentina e
mora no condomínio há cerca
de dois meses. No momento do
incidente, a mãe do garoto
estava viajando, o pai no
trabalho e o irmão caçula na
escola. De acordo com a
Secretaria de Segurança Pública
de São Paulo, ainda não há
confirmação sobre novos
depoimentos e a polícia aguarda
a alta hospitalar para ouvir a
criança. Segundo o relato da
empregada doméstica da família
da vítima à PM, o menino havia
voltado da escola uma hora
mais cedo, às 15h, e teria pulado
da janela da área de serviço
enquanto ela fazia faxina na
cobertura. Ele foi socorrido
consciente pelo resgate do
Corpo de Bombeiros e

encaminhado ao Hospital de
Clínicas da Unicamp pelo
helicóptero Águia. A criança
sofreu uma fratura no quadril e
ferimentos leves, mas o estado
de saúde é estável. O menino
passou por uma série de
exames, mas nenhum apontou
alguma lesão mais grave. No
entanto, ele deve permanecer
entubado na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI) pelo
menos até hoje por precaução.
Os médicos ainda vão definir se
o menino passará por uma
cirurgia no quadril. Ainda existe
a possibilidade dele ser
transferido para um hospital
particular nos próximos dias. O
estudante Gustavo Gatti, de 16
anos, que mora no prédio e
costuma nadar com a vítima e o
irmão caçula, foi um dos
primeiros a ver o menino caído.
(Bruno Bacchetti e Jaqueline
Harumi/AAN)

POLICIAMENTO reforçado após
ação que resultou em prisões

três disparos, que atingiram a
lataria do Gol, no entanto o
carro só foi abordado por outra
viatura no Jardim Novo Campos
Elíseos, apenas com o motorista.
Ramos já havia sido preso no
São Martinho. (Jaqueline
Harumi/AAN)

SUMARÉ

Invasores da Vila Soma
ficam perto de acordo
Cerca de mil moradores da
ocupação Vila Soma, em
Sumaré, fizeram a terceira
manifestação em uma semana
ontem à tarde para conseguir
uma área regularizada para
morar diante da reintegração de
posse das áreas invadidas, que
deve acontecer na terça-feira.
Segundo a Guarda Municipal, a
passeata começou por volta das
14h com destino à Prefeitura,
onde houve reunião entre
representantes da Prefeitura,

União e Estado para viabilizar
um conjunto habitacional para
as famílias através do Programa
Minha, Casa Minha Vida.
Segundo o advogado da
associação dos moradores,
Alexandre Mandl, a construtora
apresentou quatro áreas
indicadas pela Prefeitura para
atender as 2,5 mil famílias. Na
segunda-feira haverá nova
reunião para sistematizar a
proposta e levá-la ao juiz.
(Jaqueline Harumi/AAN)

