2

BOM DIA SOROCABA - DOMINGO / 21 DE AGOSTO DE 2011

dia a dia
DESTAQUE

Reprodução/Polícia Militar

SÓ CORPOS A RESGATAR
O Chevette ficou
destroçado após o
acidente. Os bombeiros
foram chamados e
cortaram partes do veículo
para chegar às vítimas, mas
nenhum dos ocupantes
resistiu ao impacto

Imprudência fatal
Colisão mata oito na SP-79, em Itu. Todos estavam num único carro que dirigido por motorista embriagado
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Vítimas seriam se Itu
e Sorocaba, mas
residências ainda
seriam confirmadas
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Obras de duplicação da
SP-79 começam em
outubro
Depois de anos de
acidentes e reivindicações,
o governador Geraldo
Alckmin anunciou em
visita recente à região a
duplicação da SP-79.
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imprudência ao volante matou na manhã de ontem oito
pessoas na rodovia
SP-79, que liga Sorocaba a Itu. Marcio Antônio da
Silva Lopes, 28 anos, transportava sete pessoas em um Chevette quando invadiu a pista
contrária e foi atingido por um
caminhão. Ele e todos os passageiros teriam começado a beber por volta das 18 horas de
sexta-feira e passaram a noite
em claro consumindo álcool
antes de saírem para a estrada.
O acidente ocorreu por volta
das 7h30. Segundo testemunhas, o Chevette teria repentinamente cruzado para a pista
contrária em um trecho de faixa

contínua, momento em que se
deu o choque.
“A perícia vai determinar se o
veículo estava em alta velocidade, o que é muito provável, e se
estavam alcoolizados”, disse o
tenente Nivaldo Rodrigues, da
Polícia Rodoviária Federal. “É a
primeira vez que vejo um acidente com tanta gente dentro de
um veículo pequeno. Esse carro
poderia levar no máximo quatro
passageiros.”
Os condutores do caminhão e
de uma moto que também envolveu-se no acidente se feriram
levemente.
Testemunhas disseram que
Márcio e seus amigos consumiram cerveja até minutos antes do
acidente. Além do motorista
morreram: Daniel de Souza Silva, 28; Mauricio Sombini, 35;
Clayton Hércules Ribeiro dos
Santos, 20; Davi Rafael Gomes
da Fonseca Ribeiro dos Santos,
26; as irmãs Ana Paula Eufrázio
de Andrade e Camila Santana
(idades não divulgadas) e a menor Ana Paula de Andrade, 17

115 mi

serão investidos pelo
Governo do Estado
de São Paulo na
duplicação do trecho
entre os kms 47,58 e
70,7. O dinheiro
também custeará o
recapeamento do
trecho entre os kms
70,7 e 77,1

Cristina Mara, irmã da vítima Daniel de Souza: “Ele era um bom rapaz”

SOFRIMENTO

“Meu irmão deixou três filhos. Era muito jovem,
tinha apenas 28 anos. Era bondoso com todos”
_ Cristina Mara,
irmão de Daniel de Souza Silva

