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COMOÇÃO NO VALE

na madrugada de
B Tragédia
quinta-feira chocou o Vale.
Nas redes sociais, amigos
publicaram vídeo fazendo
homenagem às vítimas.

5

TRAGÉDIA
Um motociclista sofreu um
acidente na madrugada de
quinta-feira e diversos jovens
pararam para ajudá-lo.
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ATROPELAMENTO
Uma caminhonete
atropelou a vítima do
primeiro acidente e outros
três jovens. Todos morreram.
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IDENTIFICAÇÃO
Nesta sexta-feira, o
motorista foi identificado e
um grupo de pessoas invadiu
sua casa, na zona sul.
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ATROPELAMENTO
O motorista, de 19 anos,
deve se entregar à polícia
na segunda, diz sua defesa.
Ele não estaria na cidade.
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REPERCUSSÃO
Seu advogado alega que
o motorista não havia
ingerido bebidas alcoólicas
ou drogas ilícitas.

TRAGÉDIA EM SÃO JOSÉ

Homem que atropelou e matou quatro é
identificado e responderá por homicídio

Rogério Marques/ OVALE

Motorista. Policiais militares na rua do motorista que atropelou jovens

ACIDENTE. Matheus Sousa,
de 19 anos, foi identificado na
tarde desta sexta-feira como
o motorista que atropelou
quatro pessoas na noite da
última quarta em São José
dos Campos. O motorista vai
se apresentar à polícia nesta
segunda-feira, de acordo com
o seu advogado. As quatro
vítimas morreram.
Segundo informações da
polícia, o veículo envolvido no
acidente foi encontrado por um
grupo de pessoas, que invadiu
a casa onde o carro estava
estacionado. A família do motorista então chamou a PM. Três

pessoas foram detidas por depredação. O caso foi levado para
o 1º Distrito Policial, no centro, e
a mãe confirmou à polícia que o
filho atropelou os quatro jovens.
DEFESA.
Segundo o advogado Evair
Souza, que defende Sousa, o
motorista ‘não ingeriu bebida alcoolica e não fez uso de drogas’.
“Ele devia estar no máximo a 60
[km/h], diz que havia acabado
de entrar na avenida”, disse o
advogado. “Ele disse que quando
viu já estava muito em cima, em
razão da neblina. Que o semáforo estava aberto e passou. As

pessoas estavam provavelmente
cobertas pela neblina, a distância era muito curta e não deu
tempo”, completou.
O CASO.
O caso aconteceu na madrugada da última quinta-feira. Um
motociclista se envolveu em um
acidente e várias pessoas pararam para ajudá-lo, na rodovia
Geraldo Scavone. Pouco depois,
uma caminhonete vermelha
atropelou a vítima do primeiro
acidente e outros três jovens.
Todos morreram. Um vídeo do
COI (Centro de Operações Integradas) mostra o momento do
atropelamento. O motorista deve
responder por homicídio doloso,
quando há intenção de matar. A
informação é da Polícia Civil.
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