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ACIDENTE

Divulgação

Jovem embriagado bate
em ambulância do Samu
Um rapaz de 21 anos,
embriagado e em alta velocidade,
perdeu a direção do carro, bateu
contra a barreira de concreto da
Rodovia Santos Dumont (SP 075)
rodopiou e atingiu a traseira de
uma ambulância do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu), que ia atender uma
grávida, em Campinas, ontem de
madrugada. O motorista da
unidade de saúde, de 41 anos,
sofreu ferimentos graves e foi
socorrido no Hospital Mário
Gatti. O passageiro, um técnico
de enfermagem de 56 anos,
quebrou uma perna e foi levado
para a Unicamp. O jovem sofreu
ferimentos leves e foi socorrido
no Hospital Celso Pierro, onde
está internado com escolta
policial. Ele foi preso por

embriaguez ao volante. O teste de
bafômetro apresentou 0,81mg/l
de álcool por litro de ar alveolar é considerado crime quando o
teste acusa volume de álcool
acima de 0,34 mg/l. Foi arbitrado
R$ 5 mil de fiança, mas não foi
paga. O acidente foi a 1h58 na
Rodovia Santos Dumont, na
altura do km 74 no sentido
Campinas/Indaiatuba. Segundo a
Prefeitura de Campinas, a
ambulância estava indo atender à
solicitação de uma gestante, mas
trafegava dentro da velocidade
limite da via. O jovem estava em
um Bora e após rodopiar na pista
bateu na traseira da ambulância,
que ficou sem controle e capotou.
O motorista da ambulância
sofreu traumas no tórax, abdome
e crânio e foi socorrido em estado

grave. Ele passou por uma
cirurgia ontem de manhã e está
na Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI). O técnico de
enfermagem teve fraturas no
tornozelo e na perna e foi levado
para o Hospital de Clínicas (HC)
da Unicamp.Duas ambulâncias
do Samu foram deslocadas para
atender à ocorrência, uma
unidade de suporte avançado
para socorrer os funcionários do
Samu e outra unidade básica
para atender à solicitação da
gestante. A Polícia Rodoviária
informou que a concessionária
que administra a rodovia, AB
Colinas, também enviou socorro
ao local. A ocorrência foi
registrada na 2ª Delegacia
Seccional de Campinas. (Alenita
Ramirez/AAN)

O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE sofreu ferimentos graves e foi socorrido no Mário Gatti:
ele estava a caminho da casa de uma mulher grávida que precisava de atendimento urgente
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Empresário reage a assalto
e morre em noite de festa

Homem de 35 anos
é atropelado por um
trem em Hortolândia

Um empresário de 60 anos foi
morto com um tiro no tórax ao
reagir a um assalto, anteontem
a noite, em Hortolândia. Este é
o primeiro latrocínio, roubo
seguido de morte, registrado
no município. Sebastião do
Espírito Santo estava com a
família em uma pizzaria,
comemorando aniversário de
uma sobrinha, por volta das
23h, quando três bandidos,
dois deles armados invadiram
o local. Um dos bandidos
armados foi até o caixa e o
rendeu, enquanto o outro
comparsa armado ficou na
porta. O bandido desarmado
passou a recolher dinheiro e
celulares dos clientes que
estavam no local.
Segundo a polícia, quando o
ladrão que recolhia os
pertences das vítimas chegou
perto da família, três homens
deles, incluindo o empresário,
reagiram e entraram em luta
corporal com os ladrões. No
boletim de ocorrência consta
que o empresário tentou
acertar o bandido com uma
cadeira, momento que o
bandido que estava no caixa
atirou e acertou a vítima no

Um homem de 35 anos,
identificado apenas por
Esmael, foi atropelado por um
trem na última sexta-feira de
manhã, no bairro Nossa
Senhora de Luordes, em
Hortolândia. Ele teve uma das
pernas decepadas e foi
socorrido pelo Serviço de
Atendimento Móvel de
Urgência (Samu) e levado pelo
helicóptero Águia ao Hospital
de Clínicas (HC) da Unicamp,
em estado grave. Segundo a
Guarda Municipal (GM), o
maquinista não percebeu o
atropelamento e foi embora. O
acidente foi na altura da
Avenida João Basso. De acordo
com a GM, o local é conhecido
no meio policial como ponto
de encontro de usuários de
drogas. A suspeita é de que ele
tenha discutido com outro
usuário de drogas. O caso será
investigado pela Polícia Civil.
Moradores vizinhos da linha
socorreram e chamaram o
resgate. Segundo a GM, uma
cunhada do rapaz teria ligado
na base e informado que a
vítima é moradora de Sumaré e
estava desaparecida havia dois
anos. Ontem foi confirmada a
morte do homem. (AAN)

tórax.
O ladrão que estava na porta
deu dois disparos para o alto,
atingindo o teto do
estabelecimento. O empresário
chegou a ser levado pelo filho
do dono da pizzaria ao
Hospital Mário Covas, mas não
resistiu aos ferimentos e
morreu.
Os bandidos fugiram em um
carro que, segundo
testemunhas, seria um Palio
ou Gol branco. O motoboy que
trabalha na pizzaria chegou a
perseguir os criminosos, mas
não conseguiu acompanhá-los
e perdeu de vista. Ele relatou
para a Polícia Militar (PM), que
os bandidos fugiram sentido
Jardim Adelaide. O corpo do
empresário foi enterrado na
tarde de ontem, no Cemitério
Municipal Nossa Senhora do
Montenegro, em Jundiaí.
Em 2015, Hortolândia
registrou dois latrocínios
durante todo o ano, sendo um
em maio e outro em junho. O
crime, que aconteceu no
Parque Santo André, será
investigado pelo 1º Distrito
Policial (DP).
(Alenita Ramirez/AAN)

VIOLÊNCIA

Homem é executado com 7
tiros na cabeça na Vila Diva

Detida, a mulher afirmou que
atacou o companheiro para se
defender. O motivo da briga não
foi revelado. Ela foi levada para a
2ª Delegacia Seccional. O homem
foi socorrido ao PS Anchieta,
onde ficou internado, sem risco
de morte. Em outro caso, um
rapaz de 19 anos foi encontrado
esfaqueado dentro de sua casa,
no Jardim Yeda. A PM foi
acionada pela própria vítima,
que afirma ter sido agredida pelo
ex-padrasto. Segundo a polícia,
ele foi atingido por dois golpes e
socorrido no Hospital Celso
Pierro, sem risco de morte.
(Alenita Ramirez/AAN)

Final de semana tenso: um
homem de 53 anos foi
assassinado com sete tiros na
cabeça, na Vila Diva, em
Campinas. O caso aconteceu em
frente a casa da vítima. Ninguém
foi preso. Segundo o relato da
mulher da vítima para a Polícia
Militar (PM), ela dormia quando
ouviu os tiros. Ao sair encontrou
o homem caído e

ensanguentado. Apesar de o caso
ter sido registrado no plantão da
2ª Delegacia Seccional, ele será
investigado pelo 9º Distrito
Policial (DP) e pelo Setor de
Homicídios.
Já na Vila Olímpia, região da
Nova Aparecida, um homem de
40 anos foi esfaqueado pela
mulher durante uma discussão.
Ele foi atingido no abdômen.

CAMPINAS

HOMENS ARMADOS

Jefferson, irmão de
Andinho, é preso
por receptação

Bandidos usam explosivo em
assalto a shopping em Mogi

O irmão de Wanderson
Nilton de Paula Lima, o
Andinho, Jefferson Silveira
Severino, de 33 anos, foi
preso por receptação,
anteontem à noite, em
Campinas. Ele foi detido
por uma equipe do
Batalhão de Ações
Especiais da Polícia
Militar (Baep) que
patrulhava o bairro
Aerocontinental e deparou
com um Corolla, roubado
em fevereiro. Com ele
nada de ilícito foi achado.
O suspeito alegou que
tinha comprado o carro
para passeio e que não o
roubou. O caso foi
registrado na 2ª Delegacia
Seccional de Campinas.

Ao menos quatro homens
armados de fuzil e metralhadora
arrombaram com explosivo um
pequeno shopping no Parque
Cidade Nova, em Mogi Guaçu,
no sábado, e explodiram dois
caixas eletrônicos bandeira 24h.
O prédio estava fechado e
ninguém foi feito vítima. Os
criminosos fugiram com cerca
de R$ 100 mil e ainda deixaram
para trás vários envelopes com
dinheiro. A cerca de 500 metros
do local existe uma base da
Guarda Municipal (GM) e
durante a ação, os comparsas do
quarteto, que ficaram de vigia,
trocaram tiros com os guardas.
Nenhum agente ficou ferido,
mas os disparos de calibres 7.72,
5.56 e 2.23 atingiram a base da
GM. Os criminosos usavam

roupas pretas e capacetes com
lanternas. Para entrarem no
prédio, eles colocaram um
explosivo na porta de vidro. Em
seguida, nos dois caixas. O local
ficou destruído. Quando houve a
primeira explosão, os guardas
ouviram e decidiram verificar o
que tinha ocorrido. Apesar de
estar próxima, a base fica atrás
de um pontilhão. Os criminosos
colocaram olheiro em cima e
debaixo do pontilhão e eles
atiraram contra os GMs. Houve
revide, mas ninguém se feriu.
Dois disparos atingiram a base.
Uma borracharia próximo ao
local também foi atingida por
um tiro e uma Fiorino que
estava estacionada também
ficou com marca de disparo.
(AAN)

Ajudante é atacado com
barra de ferro após festa
O ajudante geral Michael Brito
Alexandre, de 23 anos, foi
morto com pancadas de barra
de ferro na cabeça, ontem de
madrugada, no Jardim Perón,
em Hortolândia. Ninguém foi
preso. O crime será registrado
como homicídio, mas vizinhos
e a mãe da vítima relataram
que foi levado o celular dele.
O crime aconteceu na rua de
trás de onde Alexandre morava
com a mãe. Ele voltava sozinho
de uma festa de aniversário de
um amigo do serviço. “Meu
filho era trabalhador e nunca
se envolveu com coisas ruins”,
desabafou a mãe, a dona de
casa Geni Brito dos Santos.
O corpo foi achado por volta
das 7h da manhã de ontem
pelo morador da casa, onde o
crime aconteceu. O corpo
estava em frente ao portão. O
assassinato será investigado
pelo 1º Distrito Policial (DP) de
Hortolândia.
Ricardo Alexandre Ferreira, de

39 anos, morreu na noite de
anteontem, após o carro que
dirigia, um Siena, capotar por
várias vezes na alça de acesso

para a região central de
Hortolândia. Segundo a
polícia, ele seguia no sentido
Campinas a Monte Mor, pela
Rodovia Jornalista Francisco
Aguirre Proença quando
perdeu o controle ao entrar no
acesso para a Avenida
Emancipação. Ele morreu no
local. A tragédia foi por volta
das 20h30. (AAN)
Alenita Ramirez/AAN

O CRIME ACONTECEU em rua vizinha à casa do rapaz assassinado
e mãe diz que filho “nunca se envolveu com coisas ruins”

