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Cidades

INVESTIGAÇÃO

da tragédia
B Sobreviventes
devem colaborar com a
investigação por meio
de cartas precatórias, de
acordo com a Polícia Civil.

TRAGÉDIA LAUDO DA POLÍCIA DEVE FICAR PRONTO EM ATÉ 15 DIAS E IRÁ APONTAR SE ACIDENTE FOI CAUSADO POR FALHA HUMANA OU MECÂNICA

Tragédia: Polícia Civil apura falha
humana ou mecânica em acidente
Polícia Civil iniciou a investigação a respeito do ônibus que tombou na rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro,
em Pindamonhangaba, deixando 10 pessoas mortas e também outras 51 feridas na noite do último domingo
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Julia Carvalho
@carvalho8123

A Polícia Civil iniciou a investigação a respeito da tragédia que deixou 10 mortos e 51
feridos na rodovia na rodovia
Floriano Rodrigues Pinheiro,
que liga Taubaté a Campos do
Jordão, na noite de domingo,
e envolveu um ônibus, cinco
carros e uma moto.
As principais hipóteses são
falha humana ou mecânica. O
delegado seccional de Taubaté, José Antônio Gonçalves,
informou que a apuração tem
como maior alvo as peças do
ônibus, entre eles o sistema
de freios do veículo.
“É normal, em um acidente envolvendo veículos, que
os principais mecanismos
de freios sejam avaliados.

Neste caso infelizmente não
teremos o depoimento do motorista, que faleceu no acidente, mas estamos fazendo um
trabalho para investigar o funcionamento e a segurança do
veículo. A perícia vai apontar
se o acidente foi causado por
falha humana ou mecânica”,
afirmou o delegado.
O IC (Instituto de Criminalística) deve concluir o laudo da
perícia em até 15 dias.

O ônibus transportava mais
de 40 passageiros do Litoral
Sul que voltavam de Campos
do Jordão, quando o motorista
perdeu o controle e bateu em
seis veículos -- cinco carros e
uma moto. “Devemos ouvir
todas as vítimas por meio de
carta precatória, são muitas
pessoas de outras cidades, estamos tendo muita dificuldade para qualificar todas essas
vítimas”, explica Gonçalves.

ÔNIBUS.
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Ônibus. Veículo ficou destruído

DRAMA

Vítimas são veladas e sepultadas; na região,
seis sobreviventes ainda seguem internados
ADEUS. As vítimas fatais do
acidente causado pelo ônibus
de turismo foram veladas e
sepultadas durante a manhã
desta terça-feira em cemitérios nas cidades Cubatão e

São Vicente. Os corpos estavam
no IML (Instituto Médico Legal)
de Taubaté.
Entre as 51 vítimas que ficaram
feridas no acidente, seis ainda
estão internadas em hospi-

tais nas cidades de Taubaté e
Pindamonhangaba, três delas
seguem em estado grave.
Diante do ocorrido, a Prefeitura de Cubatão decretou luto
oficial de três dias e instalou
um gabinete de emergência
para dar apoio aos familiares
das pessoas envolvidas no
acidente no Vale.

.

A empresa Brasil Santana
divulgou uma nota em que lamentou o acidente e informou
que o ônibus estava com a documentação em dia, tinha autorização para fretamentos e
que a última vistoria mecânica
ocorreu no dia 3 de junho.
A Polícia Civil afirmou que
checou todos os registros da
empresa e confirmou que não
havia irregularidades para trafegar. A informação também foi
confirmada pela Artesp (Agência de Transporte do Estado de
São Paulo) que, em nota, informou que tanto o ônibus, quanto
a empresa, estava regulares.
“O registro da Brasil-Santana Transportes está ativo e é
válido até dezembro de 2019.
O veículo estava credenciado
para a modalidade fretamento
e a última vistoria é válida até
3 de dezembro de 2019”, diz a
nota da Artesp.

.

FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NA DUPLICAÇÃO DA TAMOIOS ENTRAM EM GREVE
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GREVE.
Cerca de 200
funcionários
da construtora
Queiroz Galvão,
que trabalham
nas obras de
duplicação do
da Rodovia dos
Tamoios, em
Caraguá, entraram
em greve cobrando
reajuste salarial.
Construtora
afirmou que avalia
as demandas
para chegar a um
acordo.

EPIDEMIA ATÉ O MOMENTO, FORAM 341 CASOS REGISTRADOS, O QUE CONFIGURA EPIDEMIA DA DOENÇA PARA CIDADES COM ATÉ 100 MIL HABITANTES

Caçapava decreta estado de emergência contra dengue
DENGUE. A Prefeitura de Ca-

çapava informou nesta última
segunda-feira que se encontra em estado de emergência
contra a dengue no município. Até o momento, foram
341 casos registrados -- o que

configura uma epidemia da
doença para cidades com até
100 mil habitantes.
De acordo com informações
do Executivo, foram intensificadas as ações de combate aos
criadouros do mosquito.

O decreto, válido por ao menos 90 dias, dá ao município o
direito de requisitar pessoal e
equipamentos para serem utilizados no trabalho de combate,
com a possibilidade de remanejamento orçamentário.

Os bairros mais atingidos
pela dengue são o Nova Caçapava, Vila Antônio Augusto
e Vila Santos, locais em que
estarão concentradas a maioria das ações de combate aos
criadouros.
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Dengue. 341 casos registrados

