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TRÂNSITO VIOLENTO

Dois acidentes causam
11 mortes no Estado
Desastresocorreram
emPelotaseem São
LuizGonzaga. Emum
dosacidentes, um
bebêmorreu

O
nze pessoas morreram
em dois acidentes distin-
tos, no final de semana.
Uma colisão envolvendo

cinco caminhões e um carro re-
sultou na morte de cinco pessoas
na manhã de sábado no km 495
da BR 116, em Pelotas. Quatro ví-
timas morreram no local: o moto-
rista de um dos caminhões, um
bebê de 9 meses que estava nes-
se primeiro veículo, e um casal
que viajava em um Pointer, envol-
vido na colisão. Uma mulher, que
chegou a ser socorrida, morreu

no HPS de Pelotas. Duas pessoas
ficaram feridas.

Segundo a Polícia Rodoviária
Federal, o Pointer, com placas
de Porto Alegre, estaria ultra-
passando uma fila de quatro ca-
minhões. Momentos depois, hou-

ve a colisão frontal com a carre-
ta. Após o choque, os veículos
colidiram nos outros caminhões.

Em São Luiz Gonzaga, seis
pessoas morreram na colisão en-
volvendo um Siena e uma Parati
no Km 578 da BR 285.

Siga as instru-
ções da capa
e veja cenas
dodesastre
em Pelotas

POLÍCIA

O Palácio do Planalto mobili-
zou sua base aliada no Congres-
so para vetar qualquer projeto de
lei para anistiar os policiais mili-
tares do Espírito Santo (ES),
anunciou o ministro da Secreta-
ria de Governo, Antônio Imbas-
sahy, responsável pela articula-
ção política do governo.

A corregedoria da PM capixa-
ba indiciou 703 praças pelo cri-
me de revolta (quando há insu-
bordinação em conjunto e arma-
da). Caso os PMs sejam conde-
nados nos tribunais militares,
apenas uma lei de anistia apro-

vada pelo Congresso poderá li-
vrá-los da punição. Em junho de
2016, o presidente Michel Temer
promulgou a Lei 13.293, aprova-
da no Congresso, que anistiava
policiais e bombeiros que ha-
viam participado de movimentos
grevistas por melhores salários
em 19 estados do país. Antes, a
ex-presidente Dilma Rousseff ha-
via vetado esta anistia, mas seu
veto foi derrubado pelos parla-
mentares. Ontem, 875 PMs volta-
ram ao patrulhamento nas ruas
de Vitória (ES). No Rio de Janei-
ro, o impasse continua.

O caos carcerário, simboliza-
do principalmente pela Cadeia
Pública de Porto Alegre, será te-
ma de debate nesta segunda-fei-
ra entre o governador José Ivo
Sartori e integrantes do Fórum
da Questão Penitenciária. A au-
diência ocorre um ano após soli-

citação da entidade. “Entende-
mos que a questão prisional de-
ve ter uma política clara estabe-
lecida e liderada pelo chefe do
Executivo”, disse o presidente
da Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul (Ajuris), Gilberto
Schäfer.
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Colisão em São Luiz Gonzaga envolveu dois automóveis

Planaltoquer punição
paraPMs rebelados
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Descargaelétrica
atingedois

‘Laboratório’
descoberto

Editor: Paulo Roberto Tavares

Um homem de 23 anos mor-
reu eletrocutado na madrugada
de ontem, no Centro da Capital.
Um outro homem, de 30, que es-
tava com a vítima, ficou ferido.
Segundo a Brigada Militar (BM),
os dois sofreram uma descarga
elétrica quando tentavam pichar
um prédio na rua Siqueira Cam-
pos. O rapaz de 23 anos, de acor-
do com a BM, morreu no local.
O outro homem, oriundo de Es-
teio, na Região Metropolitana,
foi encaminhado ao Hospital de
Pronto Socorro (HPS), com vida.
A Brigada Militar não informou
a origem da descarga elétrica. O
ferido continua internado no
HPS, segundo informações da
Brigada Militar.

Policiais da 3ª Delegacia do
Denarc prenderam na última
sexta-feira um casal, ele com 35
anos e ela com 34, que seria res-
ponsável por um “laboratório”
de produção de cocaína. A ação
ocorreu no bairro Estância Ve-
lha, em Canoas, na Região Me-
tropolitana. As investigações du-
raram dois meses.

O delegado Maurício Barison
explicou que o local, que pare-
cia ser uma garagem, servia de
fachada para a ação criminosa.
Nesse lugar, os acusados mistu-
ravam, prensavam e embalavam
o entorpecente. Segundo o dele-
gado, os agentes encontraram
dois quilos de cocaína e uma má-
quina de prensar.


