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Acidente mata 3 e fere 28 na D. Pedro
Ônibus que levava romeiros para Aparecida bateu em caminhão; foram 25 feridos leves e 3 graves
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de Viracopos. Lorenna Barbosa da Silva, de 38 anos, tinha
ido em um barzinho com
uma amiga que também estava no veículo, mas teve ferimentos leves.
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Um grave acidente entre um
caminhão e um ônibus de romeiros, que saiu de Andradas,
Minas Gerais, com destino a
Aparecida, deixou três pessoas
mortas, três em estado crítico
e ao menos 25 passageiros feridos na manhã de ontem. A colisão aconteceu por volta das
5h30, na altura do Km 102 da
Rodovia D. Pedro I, em Itatiba.
Foi o segundo acidente com vítima fatal na via esta semana.

Colisão teria ocorrido
durante uma tentativa
de ultrapassagem
De acordo com a Polícia Militar de Itatiba, o motorista da
excursão tentou ultrapassar a
carreta e acabou colidindo
com a lateral do veículo. José
Pedro de Souza, de 75 anos, e
Helgui Henrique Ferreira, de
27, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Maria Cândido Faria, de 67 anos,
morreu no hospital, segundo a
Polícia Civil. Até a conclusão
desta edição, não havia informações sobre o horário em
que os corpos seriam liberados aos familiares.
Os feridos graves e os outros passageiros que tiveram alguma lesão foram encaminhados para os hospitais Santa Casa de Itatiba e Atibaia e UPA
de Itatiba. A excursão seguia
para o santuário Nacional de
Nossa Senhora Aparecida.
A rodovia ficou parcialmen-

Ônibus de excursão destruído: motorista ficou em estado de choque

te bloqueada enquanto as vítimas foram socorridas, no canteiro central, e foi liberada ao
tráfego às 10h.
O motorista do ônibus ficou em estado de choque e o
caminhoneiro informou à polícia que não entendeu como a
colisão aconteceu.
Outro grave acidente com
vítima aconteceu na mesma
via na última sexta-feira. Na
ocasião, um carro bateu na traseira de um caminhão, no Km
132 da D. Pedro, no sentido Valinhos, próximo ao Galleria
Shopping, e foi parar no sentido contrário da rodovia. O caminhoneiro saiu para socorrer

o condutor e acabou sendo
atropelado por outro veículo
pesado.
As vítimas foram levadas
em estado grave para o Hospital das Clínicas (HC) da Unicamp, mas o caminhoneiro
não resistiu aos ferimentos e
morreu no hospital. O motorista do carro foi submetido a cirurgia.
Capotamento

Uma mulher de 27 anos morreu após perder o controle e
capotar o carro na Rodovia
Santos Dumont, na altura do
km 74, no Parque Oziel, em
Campinas, sentido aeroporto

Conforme a ocorrência registrada, o acidente aconteceu
por volta de meia-noite e uma
equipe de resgate foi acionada, encaminhando as vítimas
para o Hospital Municipal Dr.

Mário Gatti.
A ocorrência foi encaminhada para a Segunda Delegacia
Seccional, que registrou o caso. (Colaborou Inaê Miranda/
AAN)

