Sexta-feira, 1 de Setembro de 2017
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MENINO PEDRO

de Pedro, garoto de
B Avó
5 anos que ficou sozinho
na pista após o acidente,
permanece internada na
Santa Casa de Jacareí.

ACIDENTE FUMAÇA REDUZIU VISIBILIDADE E TERIA PROVOCADO ENGAVETAMENTO ENTRE 36 VEÍCULOS; UM CAMINHÃO PEGOU FOGO NO VIADUTO

Acidente na
Carvalho Pinto
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COMO FOI
Um engavetamento entre
36 veículos deixou dois
mortos e 20 feridos na
rodovia Carvalho Pinto.
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QUEIMADA
Fumaça provocada por
queimada às margens da
estrada é apontada como
principal causa.

3

FERIDOS
De 12 levados para a Santa
Casa de Jacareí, 10 foram
liberados; dos 3 para São
José, só um está internado.

Polícia instaura inquérito
e apura causa da tragédia
Queimada às margens da rodovia Carvalho Pinto é apontada como
principal causa do acidente que matou duas pessoas e feriu mais 20
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Xandu Alves
@xandualves10

A Polícia Civil de Jacareí instaurou inquérito para investigar a causa da queimada que

teria provocado o acidente na
Rodovia Carvalho Pinto, na
manhã da última quarta-feira.
O engavetamento de 36 veículos --dois caminhões e 34
carros-- causou a morte de
duas pessoas e feriu outras 20.
Testemunhas confirmaram
que havia fumaça no viaduto

da Carvalho Pinto, local do engavetamento, no km 75 da pista sentido Rio de Janeiro.
Motoristas também disseram
que havia nevoeiro na estrada,
mas a visibilidade estava boa.
A visão só foi prejudicada por
causa da fumaça. A visibilidade
caiu a menos de cinco metros.
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INVESTIGAÇÃO
Bombeiros não receberam
chamada para conter
queimada; dono de terreno
pode ser responsabilizado.

Em um dos morros às margens da estrada, havia uma
área pegando fogo na hora do
acidente. Segundo o delegado
Tális Prado Pinto, da Delegacia
Seccional de Jacareí, o local
do acidente e da queimada já
foram periciados. Os investigadores tentam identificar o proprietário do terreno onde houve a queimada, que poderá ser
responsabilizado pelo acidente.
“Indiretamente, o proprietário
pode ser responsabilizado. Se
foi queimada espontânea, essa
responsabilidade pode ser relativizada, mas não deixa de ser
responsável”.
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Divulgação/Corpo de Bombeiros

Incêndio. Fogo tomou conta do
viaduto da rodovia nesta quarta
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Direto da redação, vídeos
trazem mais informações.
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