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Uma colisão, na pas-
sagem de nível da 
Avenida Ayrton Sen-

na, bairro Dom Pedro II, em 
Paranaguá, interropeu o 
trânsito no local. O acidente 
envolveu um caminhão que 
transportava um contêiner 
frigorífi co e um vagão de 
trem da ALL, carregado com 
soja. 

Giovani Andrigueto, de 
29 anos, condutor da Scania 
placa AFD-4949 de Boa Es-
perança do Iguaçu, no Oeste 
do Paraná, fi cou ferido no 
acidente. Ele sofreu feri-
mentos sem gravidade, mas 
foi atendido pela equipe de 
resgate do Corpo de Bom-
beiros e encaminhado ao 
pronto-socorro do Hospital 
Regional do Litoral, por pre-
caução.

Segundo informações de 
testemunhas, o trem esta-
ria realizando manobras 
no local, quando o moto-
rista, que seguia em dire-
ção à Avenida Portuária, 

Um adolescente 
de 13 anos e outro de 
16 foram apreendi-
dos pela Guarda Civil 
Municipal (GCM), na 
madrugada de segun-
da-feira, por provoca-
rem danos no Terminal 
Rodoviário Urbano, 
no Centro de Parana-
guá. A dupla já havia 

Trem fazia manobras quando atingiu caminhão que tentou passar a linha férreax
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teria tentado passar por 
um espaço na lateral da 
via, sendo, neste momen-
to, o caminhão atingido 
no meio pelo último va-
gão da composição. Após 
a colisão, os dois veículos 
tombaram na linha férrea 

quebrado o vidro de uma 
das portas da Ouvidoria 
Municipal e danificado 
um banco de madeira que 
serve de assento para a 
população, quando foi 
feita a abordagem.

A ação ocorreu por 
volta das 3h20, quando 
um guarda municipal, du-
rante ronda pelos arredo-

Colisão entre caminhão e trem 
interrompe tráfego na Ayrton Senna

Menores são apreendidos por 
vandalismo no Terminal de Ônibus

e a carga de soja fi cou es-
palhada na pista.

Foi necessário fazer a 
limpeza da via e o apoio de 
um guincho para que o ca-
minhão e o vagão pudessem 
ser retirados do local e a 
pista totalmente liberada.

res do Terminal, ouviu o 
barulho provocado pelos 
adolescentes e ao averi-
guar encontrou os dois 
chutando uma lixeira. Na 
abordagem foi verificado 
que o adolescente mais 
velho ainda apresentava 
sintomas de embriaguez 
e, em seguida, verificado 
os outros estragados pro-

Um guincho foi acionado 
para que o caminhão e o va-
gão pudessem ser retirados 
do local. Homens também 
trabalharam na limpeza da 
avenida, para que o tráfego 
de veículos pudesse ser li-
berado. 

vocados por eles.
Os menores, com 

endereço no Nil-
son Neves e Colônia 
Santa Rita, acabaram 
encaminhados à 1.ª 
Subdivisão Policial de 
Paranaguá e os pais 
informados da situa-
ção para que possam 
acompanhar o caso.


