4

DIÁRIO DE S. PAULO - segunda-feira / 18 DE Dezembro DE 2017

dia a dia

POLICIA/ZONA norte

esplanada
Leandro Mazzini
contato@colunaesplanada.com.br

Em 30 minutos, dois
PMs são assaltados

Clima de guerra
Os militantes e dirigentes do PT não querem esperar o dia 24
de janeiro, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região revoga ou endossa a condenação do ex-presidente Lula no caso
do triplex do Guarujá. A próximos, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR), repete que não vai ter eleição caso
Lula seja condenado e impedido pela Lei da Ficha Limpa, mas
não explica o que se sucederá e quais os planos do partido. Os
movimentos que apoiam Lula querem iniciar já nesta semana
movimentações pontuais, na tentativa de intimidar desembargadores. Serão em frente à sede do TRF-4. O plano dos apoiadores de Lula, diante de eventual condenação, é criar um clima
tenso pré-eleitoral a ponto de adiar a eleição. É exagero, mas
não impossível. A conferir.

Agentes estavam de moto em bairros vizinhos da Zona Norte, mas a polícia
diz que casos não têm relação. Assaltos deixaram um morto e dois feridos

Na porta
Internamente, os petistas falam em “terra arrasada”, e discutem inflamar as ruas de capitais com protestos caso os desembargadores condenem Lula.

Fatiamento de Poder
Reprodução

Dois policiais militares
foram alvos de assaltantes
em dois bairros próximos da
Zona Norte, na noite do último sábado. Em ambos os casos, que segundo as autoridades não têm relação entre si,
deixaram saldo de um morto e
dois feridos.
Na primeira ocorrência, um
PM de 27 anos foi baleado por
volta das 20h30, na Avenida
Raimundo Pereira de Magalhães, na região de Perus.
Ele estava em uma motocicleta e foi abordado por três
homens que estavam em outras duas motos. O trio de ladrões seguia pelo sentido
contrário da via.
Um dos garupas ameaçou o
PM com um revólver e levou
seu veículo. Em seguida, o
criminoso disparou várias vezes, atingindo o agente no
braço esquerdo, nas costas e
de raspão no peito. O policial
foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas.
O estado de saúde dele não foi
informado.
O caso foi registrado como
roubo no 33º DP (Pirituba).
Trinta minutos depois, na
Estrada Turística do Jaraguá,
um jovem foi preso em flagrante e outro homem não
identificado morreu após ten-

Um dos casos ocorreu na Estrada Turística do Jaraguá: um ladrão morreu

tarem assaltar um policial
militar que estava de folga.
Segundo o boletim de ocorrência, o PM conduzia uma
motocicleta Yamaha preta e,
quando parou no semáforo,
foi abordado pela dupla, que o
ameaçou com uma arma.
Enquanto o agente entregava o veículo, outro PM, à paisana, passava em um carro
prata e flagrou a ação. Ele desceu, identificou-se como policial e, de acordo com sua
versão, quando os assaltantes
esboçaram reação, disparou.
O criminoso desconhecido
foi atingido e socorrido ao

MP mira MP
A atuação do Ministério Público de São Paulo no caso de exposição polêmica, com homem nu no MAM (Museu de Arte Moderna), será alvo hoje de julgamento do procedimento dos procuradores paulistas, no Conselho Nacional do Ministério Público.

pronto-socorro do Hospital
de Pirituba, mas não resistiu.
O outro, de nome Lucas Andrade da Silva, 22 anos, foi alvejado no braço, internado no
Hospital Vila Penteado e depois detido.
Uma arma de brinquedo
encontrada com a dupla foi
apreendida.
O caso foi registrado, também no 33º DP, como morte
decorrente de oposição à intervenção policial, tentativa
de roubo, ameaça/violência
exercida com emprego de arma. A moto do PM foi apreendida para perícia.

Venda digital
Após investigar o caso em que uma criança foi filmada enquanto interagia com homem nu, o MP paulista exigiu que o
MAM assinasse termo de ajuste de conduta, restringindo uso
de aparelhos de foto e filmagem; firmando também outros
compromissos em troca do arquivamento do inquérito.

Media training?
O sumiço do presidenciável Jair Bolsonaro da mídia e de agendas públicas nas últimas semanas tem um quê de estratégia pré-eleitoral. Há quem diga que vem aí o Bolsonaro Paz e
Amor, mas sem perder a.. postura de durão.

La vie en rose?

CAMPINAS

O cronograma do Palácio para o Congresso em 2018: reforma
da Previdência, reforma tributária e legalização dos jogos. É dinheiro em caixa e alívio no mercado.

Mulher fere 2 em hospital

Supremo silêncio

Amante de paciente é suspeita de ter atirado três vezes contra a esposa dele,
dentro do pronto-socorro, e atingido outra pessoa de raspão. Ninguém foi preso
relação com o caso e estava
acompanhando uma pessoa.
Ele teve a barriga alvejada de
raspão e não corre riscos.
A Prefeitura de Campinas
informou que vai averiguar se
houve falha de segurança. O
presidente do Hospital Municipal Doutor Mário Gatti, Marcos Pimenta, que também é
responsável pelo Ouro Verde,
disse ter solicitado uma viatura da Guarda Civil para reforçar
a segurança no local ontem.
O caso foi registrado como
tentativa de homicídio simples no 2º Distrito Policial de
Campinas. Ninguém foi preso./Com informações do G1

A PF informou ao STF que não viu indícios de crimes de ministros nas citações da Lava Jato (em especial de Joesley). Mas o
silêncio da Corte sobre o caso foi ensurdecedor.

Dória x França
João Doria quer se candidatar ao governo de São Paulo, mas
entrará num cenário delicado diante do futuro adversário Márcio França (PSB), o vice que deve assumir o Bandeirantes em
abril, com eventual candidatura de Alckmin ao Planalto. O desafio é: como Doria vai atacar França sem citar gestão do padrinho Alckmin, do próprio partido.

Acordo

Reprodução

Duas pessoas foram baleadas dentro do Hospital
Ouro Verde, na madrugada de
ontem, em Campinas, interior. Segundo a Polícia Civil,
uma das vítimas é uma mulher que foi até a unidade para
socorrer o marido. O homem
havia sido alvejado por uma
arma de fogo durante uma
discussão familiar.
A suspeita de atingi-la é a
amante do parceiro dela, que
teria dado cinco tiros no interior da unidade de saúde. Três
deles acertaram o tórax e o abdome da mulher do paciente.
O outro baleado é um homem que não tinha nenhuma

Os caciques do PT têm dito que o Parlamentarismo ou Semipresidencialismo vem aí como sistema político. PMDB e PSDB
são os entusiastas da PEC. Ganharão um aliado.

Paciente levou um tiro de raspão

A última viagem de Alckmin e Doria a “sós” foi em meados do
ano para Pirenópolis (GO), para casamento da filha do governador Perillo. Eles se afinaram bem na ida e volta no jatinho,
com as primeiras-damas como testemunhas. Há acordo de
cavalheiros.
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