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Carretas explodem
em pista do interior

Engavetamento na Rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí, Vale do Paraíba, deixou dois mortos e outras 20
pessoas feridas. Segundo as autoridades, 36 veículos se envolveram no acidente. Vítima caiu de viaduto
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LIBERAÇÃO/ A Ecopistas informou que a rodovia ficou
interditada para a realização
de serviços de limpeza e reparos na pavimentação.
O tráfego foi desviado para a
Rodovia Dom Pedro, na altura
do km 72. A concessionária
informou que ainda na noite
de ontem a via seria liberada. Os veículos menores foram retirados e as carretas seriam removidas até as 23h,
informou a empresa, em nota.
O corredor Ayrton Senna/
Carvalho Pinto liga a capital a
outras cidades da região do
Vale do Paraíba, como Campos do Jordão, além de praias
do Litoral Norte paulista. Por
lá, passam cerca de 150 mil
veículos por dia, segundo informações da Ecopistas.

Carros ficaram destruídos após o engavetamento: 36 veículos envolvidos

Resgate e solidariedade
Em meio ao triste cenário do
acidente, um fato marcou o dia
de ontem. Um menino de 3 anos
ficou sozinho após os pais, feridos
levemente, terem sido resgatados.
“Graças a Deus, por Nossa
Senhora, estávamos perto e o
anjinho aqui escapou”, disse Carlos
Eduardo Antoneli, um produtor que
ficou com a criança nos braços.

Divulgação/Arquivo pessoal

m grave acidente na
manhã de ontem
deixou duas pessoas mortas e 20 feridos na Rodovia
Carvalho Pinto, em Jacareí, no
Vale do Paraíba. Uma colisão
entre duas carretas gerou explosões e um engavetamento
com 36 veículos, sendo que 12
carros foram atingidos pelas
chamas, de acordo com a PRE
(Polícia Rodoviária Estadual).
De acordo com informações
do Corpo de Bombeiros, pelo
menos duas carretas, uma levando tinta e outra transportando metais, colidiram entre
os outros veículos leves. A
PRE disse que o caminhão
que carregava tintas não conseguiu frear e bateu com o outro. A partir desta colisão, outros carros não conseguiram
parar ou desviar e deram sequência ao engavetamento.
O acidente aconteceu na altura do quilômetro 75, sentido
interior, e equipes do Corpo de
Bombeiros, da Ecopistas (concessionária que administra a
rodovia), além do helicóptero
Águia da Polícia Militar trabalharam no resgate às vítimas.
Após o acidente, a via ficou
completamente bloqueada
no sentido Taubaté.
Testemunhas relataram que
havia uma queimada nas pro-

Pista tinha pouca
visibilidade na
hora da tragédia

ximidades da rodovia e, devido a fumaça, os condutores
não conseguiam visualizar o
engavetamento na estrada.
Ainda de acordo com os
bombeiros, uma das vítimas
fatais caiu de um viaduto de
28 metros de altura. O taxista
Irineu Santana, de 68 anos, foi
encontrado embaixo da ponte
onde aconteceu o acidente e
testemunhas disseram que
ele pulou ao tentar fugir das
colisões. A segunda pessoa
morta foi Marcos César Pereira da Silva, 36, que estava
dentro do carro prensado entre os caminhões.

nnUma das possíveis causas do
engavetamento, de acordo com
a Ecopistas, seria um incêndio na
mata próxima à rodovia, porém,
somente após a perícia será confirmado este indício. Devido à fumaça no local, algumas testemunhas disseram que os condutores
não conseguiam ver a pista.
Entre as vítimas do acidente,
12 pessoas em estado leve foram
socorridas à Santa Casa de Jacareí. Três vítimas em estado estável foram encaminhadas para
o hospital municipal de São José
dos Campos e, segundo a prefeitura do município, permaneciam
internadas até ontem, mas sem
gravidades. Outras cinco pessoas
foram atendidas e liberadas no
local do acidente.
Foi realizada uma avaliação
técnica do viaduto após o acidente e constatado que não houve
abalo estrutural do trecho, de
acordo com o órgão que administra a Rodovia Carvalho Pinto.
A concessionária informou
ainda que 63 profissionais e 35
veículos prestaram atendimento
na ocorrência, juntamente com
os bombeiros e Polícia Rodoviária
Estadual. Até o fechamento desta
edição, a Secretaria de Segurança Pública ainda não havia divulgado o boletim de ocorrência,
registrado no 2º DP de Jacareí.
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Acidente aconteceu no quilômetro
75 da Rodovia Carvalho Pinto, em
Jacareí, deixou duas pessoas mortas

