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ESTRADAS

Número de acidentes já
supera o do Natal de 2013
O número de acidentes
durante o feriado de Natal
deste ano no Sistema
Anhanguera-Bandeirantes já é
maior do que o registrado
durante todo o feriado de Natal
do ano passado. De acordo com
balanço parcial divulgado pela
concessionária CCR AutoBAn,
da 0h de sexta-feira (19) até as
17h30 de ontem ocorreram 171
acidentes, com 81 feridos e uma
morte. Em 2013, no período de
20 a 26 de dezembro, foram
computados 117 acidentes, com
93 feridos e quatro mortos.
Por volta das 18h30 de ontem,
quem voltava para casa
enfrentou congestionamento
devido a alagamentos
provocados pela chuva e pelo
excesso de veículos. Na
Anhanguera, os motoristas
enfrentaram pelo menos dois
quilômetros de
congestionamento nos dois
sentidos da rodovia devido a um
alagamento. Na Bandeirantes, o
congestionamento era de cinco
quilômetros, começando no Km
63 até o Km 58, na altura de
Jundiaí, sentido Capital.
Na operação Natal deste ano, até
às 17h30 de ontem, haviam

TRAGÉDIA

Morre quinta
vítima de colisão
em Jaguariúna
Morreu na noite de anteontem a
quinta vítima do acidente
envolvendo dois carros no trevo
entre Jaguariúna e Holambra da
Rodovia Prefeito Aziz Lian
(SP-107), no dia 20 de
dezembro. Maria Isabel de
Moraes, de 4 anos, estava
internada no Hospital de
Clínicas da Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp), mas não resistiu aos
ferimentos. O óbito foi
registrado às 19h10 de
quarta-feira e o enterro
realizado ontem à tarde no
Cemitério Jardim Santo
Antônio, em Mogi Guaçu. A irmã
dela, Ana Raquel, continua
internada no Hospital de
Clínicas. Quatro vítimas do
acidente são da mesma família.
Além de Maria Isabel, morreram
no acidente os pais da garota,
Enivaldo Rosa Silva, de 37 anos
e Marta Gomes de Moraes Silva,
de 37 anos, além do irmão Tiago
Moraes Silva, 10 anos. A outra
vítima do acidente foi Ismael
Machado, de 55 anos. Ele era o
motorista de um dos carros e
supostamente o responsável
pelo acidente. Machado sofreu
traumatismo craniano e ficou
três dias internado no Hospital
Celso Pierro, em Campinas, mas
também não resistiu aos
ferimentos. O óbito foi
registrado na madrugada de
terça-feira. O enterro ocorreu no
Cemitério de Holambra.
Segundo informações policiais,
o veículo conduzido pelo
cabeleireiro Ismael Machado,
um Linea, teria invadido a pista
contrária no momento em que
fazia uma ultrapassagem e
bateu de frente com um Gol
onde estavam o pai, mãe e três
filhos. A polícia investiga se o
motorista do Linea estava sob o
efeito de álcool, pois foi
encontrada uma garrafa de
bebida dentro do carro. (AAN)
Divulgação

COLISÃO entre dois veículos
aconteceu na noite do dia 20

circulado pelo sistema 1.161.884
veículos. A AutoBAn espera a
circulação de aproximadamente
1,25 milhão de veículos em
ambas as estradas. Para os dois
feriados, a expectativa é de que
2,2 milhões de veículos circulem
pelo sistema entre os dias 19 e 1º
de janeiro. O balanço da
Operação Natal das demais
rodovias deve ser divulgado

hoje. Cerca de 30 mil pessoas
deverão deixar a cidade de
Campinas por meio do Terminal
Rodoviário Ramos de Azevedo,
entre hoje e amanhã, para
aproveitar o feriado de Ano
Novo, segundo previsão da
Socicam Terminais de
Passageiros, que administra o
Terminal. Até o dia 1º, estima-se
que cerca de 193 mil pessoas

embarquem e desembarquem
em Campinas. Já foram
reservados ônibus extras para os
locais mais procurados: São
Paulo, Praia Grande, Americana,
Fortaleza, Londrina e Rio de
Janeiro. A Socicam informou
que para dar conta da demanda,
mais veículos estão à disposição
e que aumentou em 10% o
quadro de funcionários na área
operacional do terminal.
Durante o feriado de Natal, a
estimativa é de que 37 mil
pessoas tenham deixado
Campinas por meio do terminal
rodoviário. Entre os dias 19 e 25
de dezembro, estima-se que 212
mil pessoas tenham embarcado
e desembarcado em Campinas.
(Da Agência Anhanguera)

BALANÇO PARCIAL da CCR AutoBAn aponta 171 acidentes do dia 19
até ontem no Sistema Anhanguera-Bandeirantes; em 2013 foram 117

