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Homem invade creche e mata cinco
Adolescente entrou no espaço, em Saudades, Oeste de Santa Catarina e atacou crianças e funcionários

U

m adolescente de 18
anos invadiu, na manhã de ontem, a Creche Aquarela Berçário, em Saudades, no Oeste
de Santa Catarina, e matou,
ao menos, três crianças e dois
adultos, segundo o Corpo de
Bombeiros. Conforme informações da Polícia Militar, o
adolescente entrou na unidade educacional armado com
um facão e começou a golpear
professores e alunos. Ainda
não se sabe o motivo do crime.
As primeiras informações dão
conta de que o rapaz não tem
nenhum vínculo com a creche, onde estudam crianças
de 6 meses a 2 anos de idade.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o autor desferiu golpes também contra o próprio
pescoço, além de abdome e
tórax. Ele foi levado em estado gravíssimo ao Hospital
em Pinhalzinho.
A professora Keli Adriane Aniecevski, de 30 anos,
que trabalhava na Creche
há mais de 10 anos, foi uma
das vítimas nesta manhã. A
identificação foi confirmada
por familiares de Keli.
“Ela era uma pessoa alegre, sempre disposta, simpática, carismática sempre,
ajudando o próximo quando ela podia. Então, assim, é
uma tristeza que eu não sei
explicar, eu não tenho explicação para isso”, disse Silvane Elfel, prima da educadora
em entrevista no portal G1.
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México:
acidente
deixa 23
mortos
Trem descarrila,
despenca de um
viaduto e fere mais
de 65 pessoas
> Cidade do México

Jovem invadiu a creche e matou três crianças e dois adultos. Ele também tentou se matar, mas foi levado para o hospital e está internado

Rapaz não possui
vínculo com a creche
e está internado em
estado gravíssimo
no hospital após
tentar se matar

Segundo o Delegado Regional Ricardo Casagrande,
equipes de pelo menos quatro
municípios estão envolvidas
na investigação. Um mandado de busca e apreensão foi
expedido para fazer buscas
na residência do jovem.

A governadora em exercício de Santa Catarina, Daniela Reinehr (sem partido),
anunciou que decretará luto
oficial de três dias no Estado
após o ataque. O governador afastado, Carlos Moisés
(PSL), lamentou o ocorrido.

“Devastadora a notícia da
chacina registrada no município de Saudades vitimando crianças e professores de
uma creche. Minha solidariedade às famílias, à comunidade escolar e a todos os
moradores”, citou.

Um trem descarrilou, na
madrugada de ontem
(0h30, no horário de Brasília), e despencou de um
viaduto na Cidade do México. De acordo com informações de Claudia Sheinbaum, prefeita da capital
mexicana, pelo menos 23
pessoas morreram e outras 65 ficaram feridas.
O trecho que ruiu era o
viaduto da linha 12 do Metrô da cidade, que opera entre Mixcoac a Tláhuac e liga
as estações Los Olios e Tezonco. Com o desabamento, a estrutura do viaduto
e outros dois vagões dos
trens caíram sobre os
veículos que circulavam
pela avenida Tláhuac.
Segundo autoridades
locais, o resgate ocorreu
durante horas pela madrugada, mas precisou
ser interrompido pelo
risco de novos desabamentos acontecerem. Há
vagões pendurados que
ainda podem cair.

