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SP: motorista perde controle de ônibus
e bate em sete carros
Em outro acidente, caminhão desgovernado atinge 11 veículos
SÃO PAULO Um ônibus desgovernado atingiu pelo menos sete carros no Tucuruvi, bairro da Zona Norte de
São Paulo, na manhã de ontem. O Corpo de Bombeiros informou que, ao menos, nove pessoas tiveram
ferimentos leves e foram levadas para o ProntoSocorro NipoBrasileiro e para o hospital Mandaqui.
Informações iniciais indicam que o ônibus estaria sem freios. No acidente, o veículo arrancou um poste,
colidiu com seis carros e só parou quando atingiu outro veículo na esquina da Rua Paulo de Avelar com a Rua
Ataliba Leonel. A via onde aconteceu o acidente é uma descida, e a pista estava molhada em função da chuva
que caiu ontem sobre a capital paulista. Foram deslocados para o local nove veículos do Corpo de Bombeiros.
A Rua Paulo de Avelar foi completamente interditada pela manhã, enquanto a Rua Ataliba Leonel teve uma
faixa bloqueada. A companhia de trânsito paulistana informou que o acidente não chegou a provocar grandes
congestionamento na região.
O ônibus envolvido no acidente fazia a linha 179X, que liga o Jardim Fontalis, na região do bairro Jaçanã, à
Estação PalmeirasBarra Funda do metrô, na Zona Oeste.
A empresa de energia elétrica AES Eletropaulo informou que, apesar do acidente ter danificado um poste, o
fornecimento de luz para os moradores da região não foi prejudicado.
DIA DE ACIDENTES EM SÃO PAULO
A quintafeira foi marcada por acidentes de trânsito em São Paulo. Um carro colidiu com um caminhão e
capotou várias vezes no Rodoanel, altura do quilômetro 59. Duas pessoas foram socorridas no local.
Já em Taboão da Serra, município da Região Metropolitana da capital, um caminhão desgovernado colidiu com
pelo menos 11 veículos . Uma idosa de 78 anos foi atropelada. O acidente aconteceu na Rua João Monteiro de
Brito. Desgovernado, o caminhão só parou após percorrer cerca de 700 metros batendo nos carros que estavam
estacionados.
— A gente escutou um estrondo, uma batida bem forte, nisso nós saímos correndo para a rua. Quando a
gente foi ver, tinha um caminhão passando, batendo em todos os carros. A gente correu atrás, gritando,
acenando para ele parar e ele não parava — disse um morador ao G1.
O motorista do caminhão foi levado para a delegacia. A polícia não identificou sinais de embriaguez. Ele vai
responder a processo por lesão corporal. A perícia vai identificar se o caminhão teve alguma falha mecânica. (Do
G1)
Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis
vigentes.

Notícia anterior

Próxima notícia

http://oglobodigital.oglobo.globo.com/epaper/viewer.aspx?token=1453471dd050937000017

1/1

