
Dupla executa comerciante em Monte Morte
O comerciante Gregório Alvarez, 53 anos, foi morto com três tiros e o irmão dele J.F.A.,
58, ficou gravemente ferido na noite de ontem (16/8) no bar que os dois mantinham
em sociedade na Rua 03, no bairro Recanto das Orquídeas, em Monte Mor. Segundo
a polícia, dois homens chegaram e atiraram contra os irmãos. Gregório foi atingido na
cabeça, pescoço e peito e morreu no local. Segundo a polícia, J., que estava do lado
de fora do bar foi atingido por três tiros nas costas e socorrido para a UTI do Hospital
Estadual de Sumaré Doutor Leandro Franceschini. O hospital informou que na tarde
de hoje 917/8) ele continuava internado em estado grave.
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Acidente faz mais uma vítima fatal em Sumaré
Silvano Zela dos Santos, 33 anos, morreu ao bater seu carro de frente com um caminhão na manhã de ontem 

Um acidente envolvendo um
Palio e um caminhão baú de
pequeno porte culminou na
morte do vendedor Silvano Ze-
la dos Santos, de 33 anos, na
manhã de ontem, em Sumaré.
A tragédia ocorreu por volta
das 7h30 na Avenida Norma
Marson Biondo – que liga o
Parque Residencial Versailles
ao bairro Chácaras Cruzeiro do
Sul. A pista ainda estava mo-
lhada com as chuvas ocorridas
no começo da manhã. 

Santos seguia com o Palio de
placas DFE-1708, de Sumaré,
sentido Monte Mor quando
bateu de frente com o cami-
nhão de placas DJF-6747, de
São Paulo, conduzido pela
motorista Gildete Santos Se-
na, de 36 anos, que fazia senti-
do contrário. 

O vendedor morreu no local.
Gildete sofreu escoriações le-
ves e foi socorrida por uma am-
bulância do Samu (Serviço de
Atendimento Móvel de Urgên-
cia) ao PS Integração, onde foi
medicada e liberada em segui-
da. Os  dois veículos ficaram
destruídos. 

CINTO DE SEGURANÇA
Conforme apurou a reporta-

gem do Tribuna Liberal, a mor-
te de Santos intrigou policiais e
curiosos que passaram pelo lo-
cal do acidente. O vendedor
usava cinto de segurança e pou-
ca coisa foi afetada no interior
do veículo. A suspeita é de que
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ele tenha quebrado o pescoço
com o impacto. O laudo do
IML (Instituo Médico Legal)
que apontará a causa da morte,
deverá ficar pronto em 30 dias.

Com o choque, o caminhão
foi empurrado para trás. Os
dois carros foram parar no
acostamento da pista, no lado
direito para quem segue senti-
do Monte Mor.

De acordo com amigos de
Santos que chegaram no local
logo após o acidente, uma tes-
temunha que preferiu não
aguardar a chegada dos poli-
ciais teria alegado que a moto-
rista tentava ultrapassagem
quando atingiu o Palio. Já a
motorista do caminhão, decla-
rou aos policiais militares que
atenderam a ocorrência, que o

vendedor é quem tentava ultra-
passagem. O local onde ocor-
reu à tragédia tem faixa permi-
tida para ultrapassagem pelos
dois sentidos.

Santos era evangélico e, se-
gundo amigos, estava a cami-
nho da casa de um amigo da
igreja que o levaria para o
Aeroporto Viracopos, de onde
embarcaria para o Rio Grande

do Sul, em missão. Até às 14h
de ontem, ainda não tinha sido
definido onde o vendedor seria
enterrado. A família dele é da
cidade de Paranaguá, no Esta-
do do Paraná, mas ele e a espo-
sa estavam morando há pouco
mais de um ano no Jardim Pri-
mavera, em Sumaré. 

O caminhão envolvido no
acidente estava carregado de

produtos como chocolates,
água e papel higiênico. A carga
e seria levada para Americana. 

A reportagem tentou falar
com representantes da empresa
para qual Gildete trabalha, mas
ninguém quis comentar o as-
sunto, por estarem abalados
com o caso. Peritos do IC (Ins-
tituto de Criminalística) de
Americana estiveram no local.       

No destaque, Silvano Zela dos Santos, 33 anos; vendedor morreu durante a colisão dos dois veículos Com a violência da colisão, caminhão foi arrastado para o acostamento

A frente do Palio do vendedor ficou completamente destruído 
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Casal é mantido
refém e tem 
carro roubado por
dupla armada 

Um casal de amigos foi assal-
tado por uma dupla em que um
deles estava armado de revól-
ver, quando saia de uma escola
em Campinas e foram liberados
horas depois num terreno bal-
dio no bairro dos Ipês, em Pau-
línia. Os bandidos fugiram le-
vando um Corsa Hatch ou, mo-
delo 2007, celulares, documen-
tos e R$ 170 em dinheiro.

O motorista D.R.S., 39 anos, e
a artista F.C.M.M., 21 anos,
saiam de uma escola localizada
na Rua Sacramento, no centro
de Campinas, por volta das

21h45 e já entravam no carro
quando foram abordados por um
homem que bateu no vidro do
carro exigindo que a porta trasei-
ra do veículo fosse aberta. A du-
pla entrou no carro e com uma
arma apontada para o casal man-
dou que seguisse para Paulínia. 

Próximo ao sambódromo, a
dupla exigiu que S., seguisse até
o bairro Ipês onde mandou pa-
rar em um terreno baldio. No
local, o casal foi amarrado. Os
bandidos pegaram os docu-
mentos e celulares e até o tênis
de S. e depois fugiram. O casal
conseguiu se libertar com a aju-
da de moradores do bairro.  

>>
Os bandidos pegaram 
os documentos e 
celulares e até o tênis 
de S. e depois fugiram

Trio invade estacionamento
e leva dois veículos 

Três homens bem vestidos se
passaram por clientes, entraram
no estacionamento Citycar
Multimarcas, no Jardim Suma-
rezinho, em Hortolândia, ren-
deram funcionários e clientes e
roubaram dois carros, um Au-
di/A3 e um Golf. O Audi foi en-
contrado minutos depois, aban-
donado na Rodovia SP101 (Jor-
nalista Francisco Aguirre
Proença), sentido Campinas,
pela própria vítima.

O roubo aconteceu por volta
das 17h de anteontem. Pelo me-
nos seis pessoas – dois deles
clientes – estavam no local. O
trio chegou a pé, sendo que dois
deles entraram no escritório e já
anunciaram o assalto, mandan-
do que três funcionários e um
cliente deitassem no chão. No
momento, outro cliente chega-
va no departamento e também
foi rendido pelos marginais.
Apenas um deles estava arma-
do de revólver calibre 38. 

O terceiro bandido ficou en-
carregado de procurar dentre as
dezenas de veículos que esta-
vam no pátio, os carros que
queriam. “Acho que era a pri-
meira vez que eles passaram
por aqui, pois não tinham noção
dos carros que queriam”, con-
tou uma funcionária do estacio-
namento. “Eles queriam carro a
diesel e os que mais vendem”,
comentou um dos donos do es-
tacionamento, A.T.F., 38 anos.

Após escolher os carros, os
marginais exigiram as chaves
dos veículos. Os funcionários e
os clientes foram trancados no
escritório, sem celular e telefo-
ne. O grupo foi liberado logo
em seguida. Um mecânico do

Prédio da Ciretran de Sumaré volta 
a ser alvo de tentativa de furto 

O prédio da Ciretran (Cir-
cunscrição Regional de Trânsi-
to) de Sumaré foi alvo de nova
tentativa de furto na madruga-
da de ontem. Segundo informa-
ções apurada pela reportagem
do Tribuna Liberal, esta é a se-
gunda tentativa em menos de
um mês. 

O arrombamento ao prédio,
localizado no Jardim Planalto
do Sol, só não aconteceu por-
que a empresa de vigilância
desconfiou da perda repentina
do sinal de alarme. Foram
acionados representantes da
Ciretran e ainda seguranças no
local. No pátio do prédio foi
encontrado um pé-de-cabra e
um par de tênis. O delegado
responsável pelo órgão esta-
dual, Elias Y. Kobayashi, ga-
rante que a vigilância será re-
forçada no local.

A ocorrência contra o prédio
ocorreu por volta da 1h30 da
madrugada de ontem, quando
a central da empresa de vigilân-
cia detectou a interrupção na li-
nha telefônica do prédio. Os as-
saltantes cortaram o fio telefô-
nico na tentativa de impedir
que o alarme fosse acionado no
arrombamento.

PRIMEIRO ARROMBAMENTO
No dia 25 do mês passado,

uma porta do prédio foi danifi-
cada depois de ser arrombada
numa tentativa de furto. A ação
foi descoberta porque o alarme
foi acionado. Ele chegou a ser
quebrado. Seguranças imediata-
mente foram para o local, mas
ninguém foi localizado. Os as-

estacionamento chegava no lo-
cal quando o trio saia com os
veículos. “O mecânico ainda
pensou que fossem clientes que
estavam testando os carros. Ele
entrou no pátio e então o cha-
mamos. Ele abriu a porta e saí-
mos e logo em seguida aciona-
mos a polícia que só chegou 40
minutos depois”, contou a fun-
cionária.

O Audi possui sistema de
alarme de resgate e parou de
funcionar próximo ao km 104
da pista Monte Mor a Campi-
nas – pouco antes de uma lom-
bada. Logo que foi libertado, o
irmão do comerciante correu
até a pista e avistou o carro
abandonado. O carro foi recu-
perado “inteiro”. Até o final da
manhã de ontem, o Golf mode-
lo 2002, de placas DFX-9292,
de São Paulo, ainda não tinha
sido localizado. 

Segundo A., esta é a segunda
vez que o estacionamento é alvo
de roubos. Recentemente, duas
motos foram roubadas e depois
recuperadas pelas próprias víti-
mas que empenharam na busca
dos veículos.  
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Assalto ocorreu na luz do dia 

saltantes arrombaram uma por-
ta dos fundos do prédio. “Eles
(assaltantes) pensam que aqui
tenha algo de valor, mas não há
nada. A única coisa interessante
para os assaltantes é o espelho
da CNH (Carteira Nacional de
Habilitação) - em branco – que
não fica aqui no prédio. No de-
mais, temos computadores, mas
todos velhos e papeis sem va-
lor”, comentou o delegado que
já pediu um monitoramento
maior da vigilância.   

O tênis e o pé-de-cabra fo-
ram achados no quintal da casa,
na parte dos fundos, próximo
da porta que foi arrombada na
última tentativa.

O delegado descarta a possi-
bilidade das tentativas de furto
estarem ligadas a alguma inti-
midação de algum morador ou
outra pessoa interessada na saí-
da da Ciretran do bairro. 

MUDANÇA DE PRÉDIO 
A mudança do órgão do bair-

ro já vem sendo cogitada há
mais de dois anos, quando o
MP (Ministério Público) deu

prazo para que fosse mudado
de local a pedido dos morado-
res que alegam que o bairro é
estritamente residencial. 

Por pelo menos duas vezes a
prefeitura tentou mudar o en-
dereço da Ciretran. Em uma
delas, o prédio era impróprio e
o município tentou trocar por
um outro prédio, mas o pro-
prietário acabou rompendo
contrato porque pediu o imó-
vel. Na época, a prefeitura che-
gou a pagar mais de R$ 40 mil
em aluguel por um imóvel que
ficou fechado.

Segundo Kobayashi, agora a
prefeitura negocia a locação de
um barracão que abrigava uma
tecelagem, localizado no mes-
mo bairro e no final da rua on-
de esta a Ciretran. Este barra-
cão seria utilizado também pe-
los setores de Transporte e am-
bulância da prefeitura. 

Devido à tentativa de furto,
ontem pela manhã, os telefo-
nes da Ciretran não funciona-
vam. Porém, os serviços não
foram prejudicados, segundo
Kobayashi.
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Nova tentativa de furto no prédio da Ciretran aconteceu ontem


