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Sete pessoas ficaram feridas
após o motorista de um ônibus municipal da linha 2.13
(Terminal Itajaí/Terminal Metropolitano de Campinas) se
perder em uma curva e atingir dois carros que estavam estacionados na Avenida Doutor David Vicente, na Vila Industrial, em Campinas, no final da manhã de ontem. Com

Ônibus desgovernado
‘engaveta’ 13 veículos
Motorista perde controle em curva; sete pessoas ficaram feridas
César Rodrigues/AAN

Coletivo arrasta
dois carros que
atingem os demais
o impacto, os dois carros foram arrastados e atingiram outros 11 veículos, um deles,
uma moto. Os carros, um Palio e um Fiesta, ficaram debaixo do ônibus, que só parou
após derrubar uma árvore no
canteiro central. As vítimas
com ferimentos leves foram
socorridas e levadas pelo Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) e resgate
do Corpo de Bombeiros a hospitais da cidade, segundo o
sargento Robson Silva.
O acidente aconteceu por
volta das 11h40, quando o ônibus descia a avenida para fazer um retorno em direção ao
Terminal Metropolitano. Os
veículos são de funcionários

“Quando me virei
para falar com
ele, ouvi um
barulho e ao me
voltar não vi mais
meu amigo.”
EVANILDO FERREIRA
DE OLIVEIRA
Motorista

ras. Quatro saíram do coletivo
após ele bater contra a árvore.
Apenas uma senhora de cerca
de 50 anos e o motorista permaneceram dentro do ônibus, segundo Silva.
No total foram quatro homens e três mulheres feridos,
incluindo o motorista do ônibus. As vítimas foram encaminhadas para os hospitais São
José (3), Ouro Verde (1), Campo Grande (2) e Hospital de
Clínicas da Unicamp (1). De
acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas graves. Sete equipes participaram do atendimento, entre
bombeiros e o Samu.
Uma testemunha contou
que o motorista teria falado
antes da chegada do Corpo
de Bombeiros que tinha sofrido um “apagão”. O ônibus seguia para o ponto final, no
Terminal Metropolitano.
Em nota, o Sindicato das
Empresas de Transporte de
Passageiros da RMC (SetCamp) nega mal súbito e informou que a concessionária
que teve o ônibus envolvido
no acidente de trânsito já
abriu sindicância interna para
apurar as causas. “De acordo
com relatos iniciais feitos pelo motorista e testemunhas, o
veículo do transporte coletivo
teria sido fechado por um automóvel. O motorista está em
estado de choque mas já se
encontra medicado. A concessionária aguardará o resultado final da perícia”, informou.
Segundo o sindicato, a empresa está acompanhando o estado das vítimas.

Dois carros foram arrastados pelo ônibus pelo canteiro central da Avenida Doutor David Vicente: coletivo só parou após derrubar uma árvore

da empresa de transportes
VB, que fica no lado oposto
ao acidente, e estavam estacionados próximo ao canteiro
central, no sentido rodoviária.
Dois motoristas que tinham acabado de deixar a garagem da empresa conversa-

vam ao lado de seus carros
quando ouviram um barulho.
Um dos motoristas foi arrastado junto com os carros e sofreu lesões moderadas nas
pernas, segundo o Corpo de
Bombeiros. “Foi Deus. Segundos antes eu colocava a chave

na porta do meu carro para
entrar quando meu amigo me
chamou para conversar.
Quando me virei para falar
com ele, ouvi um barulho e
ao me voltar não vi mais meu
amigo. Corri na garagem para
ver se ele tinha voltado e não

o achei. Voltei onde aconteceu o acidente e o vi debaixo
do ônibus”, disse o motorista
Evanildo Ferreira de Oliveira,
de 57 anos.
Além do motorista que dirigia o ônibus, outras cinco pessoas estavam como passagei-

Veja imagens do acidente
que envolveu 13 veículos

