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Uma sequência de acidentes
registrada na manhã de ontem, em Mogi Mirim, envolvendo 24 veículos, deixou
quatro mortos e 14 feridos
no Anel Viário Prefeito Jamil
Bacar (SP-157), que liga Mogi a Itapira. Todas as vítimas
fatais eram de Campinas e
trabalhavam na empresa Hexagon Ortopedia, com sede
no Parque Industrial. A van
com 12 funcionários estava
a caminho da unidade fabril
localizada na cidade de Itapira, que produz instrumentos
ortopédicos.

Tragédia em Mogi: acidente
com 24 veículos deixa 4 mortos
Fumaça e neblina causaram sequência de batidas no Anel Viário Prefeito Jamil Bacar
Deni Allison/Jornal O Popular

Vítimas trabalhavam
na empresa
Hexagon, em Itapira
De acordo com informações da Intervias, concessionária que administra o trecho, havia forte neblina na
pista e fumaça de um incêndio às margens da rodovia,
que consumiu um pasto.
O motorista José de Souza
Dias, de 63 anos, e o torneiro mecânico Roberto Gonçalves Solha, de 38, morreram
na hora. O fresador Almir
Carrera de Jesus, de 49 anos,
foi socorrido até a Santa Casa de Mogi Guaçu, onde deu
entrada com politraumatismo. Ele chegou a ser internado na unidade de terapia intensiva (UTI), mas não resistiu aos ferimentos e morreu
no início da tarde. O inspetor de assistência técnica Reginaldo de Cássia Pontes, de
39 anos, foi levado para a
Santa Casa de Mogi Mirim,
mas morreu ao dar entrada
no hospital. Pontes faria aniversário no próximo sábado.
Além das vítimas fatais, os
outros oito ocupantes da van
foram levados para hospitais
de Mogi Guaçu, Mogi Mirim,
Itapira e Campinas. Dois deles receberam alta e seis continuam internados; um em
estado grave. Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros da região ajudaram no
resgate às vítimas. O helicóptero Águia da PM também
foi acionado e socorreu uma
das vítimas em estado grave
ao Hospital de Clínicas (HC)
da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp).
Segundo a Polícia Militar,
um caminhão teria parado
na pista por causa da pouca
visibilidade, por volta das
6h30h, quando foi atingido
pela van. Outros carros que
estavam na rodovia tentaram desviar do acidente,
mas acabaram se envolvendo em outras colisões. O
Anel Viário liga a SP-147 (Mogi-Itapira) com a SP-340
(Campinas-Mogi) e era caminho diário dos trabalhadores
da Hexagon. A concessionária informou que a fumaça
de uma queimada em área

Populares acompanham o trabalho de resgate das vítimas do acidente que envolveu 24 veículos e deixou 4 mortos e 14 feridos em Mogi Mirim

Enterros estão marcados
para hoje em Campinas
s corpos das quatro
vítimas foram
liberados na noite de
ontem. Os enterros estão
marcados para hoje. O
sepultamento de Roberto
Solha e Almir de Jesus será
no Cemitério dos Amarais.

O

particular às margens da rodovia complicou ainda mais
a visibilidade. “A Intervias
irá investigar as causas desse
incêndio. A fumaça, associada à neblina, deixou a visibilidade praticamente zero”,
informou a assessoria de imprensa da concessionária.
Foram registrados acidentes
nos dois sentidos do Anel
Viário.
Às 11h30, mais de cinco
horas depois dos acidentes,
as pistas continuavam parcialmente interditadas. Equipes de limpeza da concessio-

Reginaldo Pontes será
enterrado no Cemitério das
Aleias e o motorista da van,
José de Souza Dias, foi
confirmado no Cemitério da
Saudade.
Os horários não foram
informados. (FT/AAN)
nária trabalharam no local
até o meio da tarde. Um caminhão-tanque carregado
com óleo diesel também se
acidentou, mas não houve
vazamento do líquido, segundo a Intervias. A Companhia
de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) foi
acionada para fazer o transbordo da carga.
A Hexagon enviou nota
de pesar pelas mortes de
seus colaboradores. Informou que está prestando todo auxílio às famílias das vítimas. O expediente na fábri-

ca em Itapira foi suspenso
ontem. “Nossos sentimentos
e expressões de conforto às
famílias e aos amigos”, disse,
em comunicado.

que estavam na van. O fresador Edson Aparecido Rosa,
de 47 anos, que foi socorrido
pelo Águia até a Unicamp teve politraumatismo. Ele passou por duas cirurgias e está
internado em estado grave
na UTI do hospital. Os outros
cinco profissionais estão estáveis e não correm risco de
morte. Na Santa Casa de Mogi Guaçu está o operador de
torno CNC Paulo Ricardo Pereira Fernandes, de 24 anos,
que teve fratura na perna. O
preparador de máquina Laércio Aparecido Ferreira, de 43
anos, foi transferido para um
hospital particular de Campinas, na noite de ontem, onde
irá passar por cirurgia. Ele foi
atendido no Hospital Municipal de Itapira.
Na Santa Casa de Mogi Mirim estão o montador Roberto Meireles, de 35 anos, que
passou por cirurgia; o coordenador de produção Paulo Sérgio Fernandes, de 46 anos; e
o auxiliar de manutenção José Aparecido Gomes, de 57
anos. Uma quarta vítima,
que estava em outro veículo,
também está internada no
Hospital de Mogi Mirim e
seu quadro segue estável.
Seu nome não foi divulgado
pelo hospital.

Estado grave

Dos 14 feridos no engavetamento, sete deles continuam
internados, sendo que seis
são funcionários da Hexagon
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