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O chamado para atendimento da ocorrência foi feito às 17h40, mas ao chegar ao local as
equipes constataram que o motociclista já estava morto

Motociclista morre após
colisão com um caminhão
na estrada do Pagador
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu pouco
depois das 17h na altura de um condomínio de prédios residenciais
A Redação
Um motociclista, de
24 anos, morreu após colidir com um caminhão
na estrada municipal
Biagino Chieffi que dá
acesso ao bairro Pagador
Andrade (região norte),
no final da tarde do último domingo (25), em
Jacareí. De acordo com
o Corpo de Bombeiros,
o acidente ocorreu pouco

depois das 17h na altura
de um condomínio de
prédios residenciais.
O chamado para atendimento da ocorrência foi
feito às 17h40, mas ao
chegar ao local as equipes
constataram que o motociclista já estava morto.
Ainda de acordo com
a corporação, o motorista do caminhão e o
ajudante não sofreram
ferimentos, mas foram

levados à uma unidade
de Saúde próxima para
atendimento.
A rodovia onde ocorreu o acidente é rota de
caminhões para a fábrica de cervejas Ambev
e, especialmente aos
finais de semana, bastante frequentada por
jovens que buscam lazer
na Represa do Jaguari,
situada no final do trecho de cerca de 10km.

Polícia Militar prende
homem com mais de 2,6kg
de cocaína em Jacareí
A Polícia Militar
prendeu um homem,
cuja identidade não foi
informada, com mais
de 2,6kg de cocaína. A
ação ocorreu no bairro Parque dos Sinos
(região norte), durante
patrulhamento da Rocam, na noite do último
sábado (24).
A prisão ocorreu
após a equipe suspeitar
de um indivíduo que circulava pelo bairro. Ao
avistar a viatura ele tentou fugir, mas foi alcançado e abordado, sendo
localizado em sua posse
os entorpecentes.
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Porções de cocaína apreendidas pela PM na noite de sábado (24)

O homem foi encaminhado ao plantão do
1º Distrito Policial, na

região central da cidade, onde permaneceu à
disposição da Justiça.

