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» TRÊS TIROS

ADOLESCENTE
BALEADO
NÃO RESISTE

O adolescente de 16
anos que levou três tiros
na cabeça por volta das
1h de domingo não resis-
tiu aos ferimentos e mor-
reu perto das 5h de on-
tem. Harley Davidson Né-
res Cortes estava em uma
parada de ônibus na Ave-
nida Independência, em
Planaltina, quando o cri-
minoso disparou contra
ele. Harley foi levado pelo
Corpo de Bombeiros ao
Hospital Regional de Pla-
naltina e removido, em
seguida, ao Hospital de
Base do Distrito Federal.
A 31ª Delegacia de Polícia
(Planaltina) instaurou in-
quérito para investigar a
tentativa de homicídio.
Ninguém havia sido preso
até a noite de ontem.

» ÁREA RURAL

HOMEM MATA
COLEGA DE
TRABALHO

Um homem foi assas-
sinado por um colega de
trabalho na madrugada
de ontem, em São João
D’Aliança (GO), a cerca de
150km de Brasília. Os dois
trabalhavam na fazenda
Pindorama, na represa do
rio Paranã. Antônio Ma-
zieiro, 45 anos, foi atingido
por um tiro de espingarda
por volta da 1h20. O autor
dos disparos, identificado
pela polícia apenas como
Josildo, está foragido. O
crime será investigado pe-
la Polícia Civil de Formo-
sa, onde foi registrada a
ocorrência.

Transporte arriscado
» JULIANA BOECHAT

U m ônibus com 30 pes-
soas perdeu o controle
por volta das 7h40 da
manhã de ontem e

tombou no canteiro central da
DF-003 (Epia), na altura da Qua-
dra 8 do Park Way, com cerca de
30 pessoas. A barra de direção
do veículo, peça que liga a dire-
ção às rodas, quebrou no meio
do caminho. O carro da Viação
Planeta (placa JFQ 3528-DF) se-
guia do Setor de Indústria e
Abastecimento (SIA) em dire-
ção a Santa Maria. A cobradora
e quatro passageiros foram le-
vados a hospitais com ferimen-
tos leves. Segundo a Polícia Mi-
litar, a causa do acidente teria
sido a falta de manutenção
constante. O veículo estava com
licenciamento desatualizado e
IPVA atrasado.

A cobradora ainda ficou pre-
sa dentro do ônibus por um
tempo e foi socorrida pelos po-
liciais e bombeiros. O motoris-
ta Jorge Pereira de Freitas, 27
anos, ficou no local do acidente
ainda por umas três horas, à es-
pera de um parente. Ele não
quis dar entrevista e foi levado
ao Hospital Regional do Gama
(HRG) para examinar uma dor
nas costas. Cinco pessoas fo-
ram transportadas pelo Samu e
pelo Corpo de Bombeiros ao
HRG e ao Hospital de Base do
Distrito Federal. Por volta das
10h30, o ônibus ainda estava
no local à espera de perícia.

O veículo rodava de forma ir-
regular, segundo a Companhia
de Polícia Rodoviária (CPRv), da
Polícia Militar do Distrito Fede-
ral. Ao conferir os dados do cole-
tivo com os da central de atendi-
mento daCPRv, o soldado Jairo
Pinheiro confirmou que o licen-
ciamento estava desatualizado e
o IPVA, atrasado. O motorista
portava, além da carteira de
identidade, um documento de
2008. “Nessa época do ano, ele já
devia estar com o documento
novo do carro”, explicou o mili-
tar. Nesse caso, o veículo será
apreendido para regularização.
A empresa ainda terá de pagar
uma multa de R$ 191 por causa
da documentação irregular.

Pista escorregadia
O agente Pedro Júnior, do De-

partamento de Trânsito do DF
(Detran), explicou que este tipo
de acidente costuma ser causa-
do pela falta de manutenção no
veículo. “Na chuva, desliza mui-
to mais e aí, perder o controle da
direção é ainda mais fácil.  O
motorista deve ter tentado, de
várias formas, evitar o acidente.
Mas ele veio em direção ao
meio-fio para frear e tombou”,
comentou. Segundo ele, a visto-
ria do Detran nas garagens de
ônibus do DF detecta, basica-
mente, problemas no sistema
elétrico e condições dos pneus.

ACIDENTE / Ônibus tomba e deixa cinco pessoas feridas. Policiais suspeitam de falta 
de manutenção. Veículo da Planeta estava com licenciamento e IPVA atrasados

Veículo virou na Epia, no Park Way: 30 pessoas estavam a bordo e cinco precisaram ser levadas para atendimento em hospitais da rede pública

9 de setembro de 2009
Um acidente entre dois ôni-

bus deixou 18 pessoas — dois
pedestres e 16 passageiros — fe-
ridas na BR-070, perto de Águas
Lindas (GO). Por volta das 15h, o
coletivo da viação Santo Antô-
nio, que ia no sentido Águas Lin-
das, invadiu a contramão e acer-
tou o da empresa Taguatur, em
sentido contrário. Com o impac-
to, o motorista da Taguatur foi
arremessado para fora do veícu-
lo. Segundo o motorista da via-
ção Santo Antônio, Vilmar de
Sousa Rosa, um carro que en-
trou de repente na via teria cau-
sado o acidente.

26 de março de 2009 
Vinte e oito pessoas ficaram

feridas em um acidente entre
dois ônibus da mesma empresa,
na BR-020. Os veículos da Viação
São José, que seguiam de Planal-
tina para o Plano Piloto, tinham
11 anos de uso, quatro a mais do

que o permitido pela Secretaria
de Transporte. Na altura da Qua-
dra 14 de Sobradinho, o ônibus
que estava na frente rodou na
pista. Divino Dias, 41, que con-
duzia o veículo que seguia atrás,
disse que não teve tempo de frear
e bateu no outro ônibus.

4 de janeiro de 2009
Um ônibus da Viação Planeta,

que seguia da Quadra 401 de San-
ta Maria em direção ao fim da W3
Norte, tombou no viaduto próxi-
mo ao balão do aeroporto. Cerca
de 50 pessoas se feriram e três
não resistiram aos ferimentos e
morreram. A doméstica Fátima
Ferreira Ramalho, 50 anos, mor-
reu imprensada nas ferragens do
ônibus na hora do acidente. Três
dias depois, o resultado da perícia
não comprovou a falha mecânica
na barra de direção. A maior sus-
peita teria sido o motorista que
somava 75 pontos em multas no
período de um ano e meio.

Memória
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Obra do VLT causa
congestionamento

ASA SUL

A revisão completa fica sob res-
ponsabilidade da empresa. “As-
sim como as pessoas fazem a
troca de óleo no carro, também
tem que checar o desgaste do
pivô da barra de direção. Se não,
não tem freio que segure o car-
ro”, aconselhou Pedro.

O professor Alessandro Bor-
ges, do curso de engenharia civil
da Universidade de Brasília
(UnB), explicou que a barra de di-
reção é uma peça submetida a

muito esforço. Por isso, precisa
ser feita uma manutenção perió-
dica, em que se torna possível de-
tectar problemas de funciona-
mento. “Ao mesmo tempo, a peça
não está livre de ter uma falha es-
trutural e uma sobrecarga por
parte do veículo que tenha dimi-
nuído a vida útil da barra”, acres-
centou. Segundo o professor, em
um carro de passeio, a revisão da
barra deve ser feita a cada 10 mil
km. Em um veículo de maior por-

te, como um ônibus, a manuten-
ção deve ser periódica.

A assessoria de comunicação
da Viação Planeta garantiu, no
entanto, que os quase mil ônibus
da empresa passam por manu-
tenção preventiva diária, antes
de deixar as garagens. E explicou
ainda que o modelo do ônibus é
de 2006. Como, segundo a em-
presa, a vida útil da peça é de cin-
co anos, ela estava dentro do pe-
ríodo de validade.

Renovação
da frota

A Secretaria de Transportes
tenta amenizar os incidentes
com a renovação da frota. Segun-
do o secretário de Transportes,
Alberto Fraga, 2.020 veículos cir-
culam hoje pelas ruas da cidade.
Todos foram fabricados nos anos
de 2007, 2008 e 2009. Mas, no ca-
so de ontem, o ônibus é de 2006,
segundo a própria empresa.

Fraga acha que a renovação da
frota é a melhor forma de dimi-
nuir o número de acidentes de
trânsito e de evitar transtornos
aos usuários. A frota do transpor-
te coletivo do DF conta com 2.460
veículos. E espera, até o ano que
vem, substituir todos os veículos.
Ele considerou o acidente de on-
tem de manhã uma “fatalidade”.
“O carro estava dentro da lei, que
fala que o carro pode andar por 7
anos. Além disso, foi vistoriado
há pouco tempo. Pode ter sido
defeito na fabricação da peça.
Não tem como prever”, disse.

A empregada doméstica Antô-
nia de Fátima Pereira dos Santos,
37 anos, pega a linha Arapoanga-
Plano Piloto todas as manhãs. Vá-
rias vezes, ela foi obrigada a trocar
de veículo no meio do caminho
por falha no sistema motor. “Já
ocorreu de trocarmos de ônibus
porque um quebrou e o outro
também quebrar”, contou. Ela
lembra que os passageiros se re-
voltavam, jogavam pedras e que-
bravam estofados. Quando cho-
via, o veículo ficava encharcado. 

A barra de direção do coletivo,
fabricado há três anos, quebrou

O motorista Vítor Hugo Pi-
nheiro de Souza, 52 anos, não
costuma trafegar diariamente no
fim da W3 Sul, mas, quando pas-
sava por lá, considerava o trânsi-
to calmo. Mudou de opinião on-
tem, quando se deparou com um
congestionamento em função
das alterações causadas pelo iní-
cio das obras do Veículo Leve So-
bre Trilhos (VLT). Essa segunda-
feira foi o primeiro dia útil com a
interdição de vias e desvios para
carros e pedestres.

O trânsito mudou para os mo-
toristas que saem da W3 em dire-
ção à Saída Sul. A parte de baixo
do viaduto foi interditada. Agora
é preciso subir a pista que passa
em frente ao Setor Policial Sul pa-
ra fazer o retorno em direção à

Saída Sul, mais à frente. Para os
motoristas que seguem em dire-
ção à Octogonal, o trecho está
inalterado. A única mudança foi a
implementação de um semáforo
em cima do viaduto. Este funcio-
na sincronizado com outro se-
máforo, para os motoristas que
saem da W3. Um novo viaduto
será construído na região, para a
construção de um complexo ro-
doviário e metroviário.

“Para um primeiro dia, acho
que não está tão tranquilo como
deveria estar. Ainda assim, acho
que, se for para melhorar, o VLT
com certeza é válido e nós, moto-
ristas, teremos de ter paciência”,
comentou Vítor Hugo. Para Euli-
na Melo Martins, 48, ainda não
há como avaliar a obra. “Acho

que, por enquanto, o trânsito está
bom. Esse congestionamento
não é tanto pelo VLT, mas tam-
bém pelas chuvas e, principal-
mente, pelo horário”, afirmou ela,
por volta das 17h30 de ontem.

Prazo de conclusão
A esperança de Eulina e de

boa parte dos motoristas que
passam no local diariamente é
que a obra seja concluída no

prazo e que, com o VLT, menos
ônibus congestionem a via.
“Acho um pouco caótica essa
questão do transporte público,
por isso é uma boa iniciativa
esse novo meio”, concluiu Euli-
na. João Batista, 67, discordou.
Ele trabalha na Asa Norte e de-
pende do transporte público
para ir até o Recanto das Emas,
onde mora. “Quando finalmen-
te a questão dos ônibus estava
melhorando, resolveram inven-
tar o VLT. Os sacrifícios acabam
sendo maiores que os benefí-
cios”, ponderou.

A assessoria de comunica-
ção do Metrô-DF, responsável
pela obra, informou que a in-
terdição permanecerá até mea-
dos de abril, quando, estima-se,
esteja concluída esta parte do
trajeto do VLT. No mesmo mês,
terá início a obra da estação do
VLT na 516 Sul, com a continui-
dade dos trabalhos na W3 até a
altura da quadra 506 Sul. A obra
está orçada em R$ 1,5 bilhão e
deve estar totalmente concluí-
da até o fim de 2010.

Interdição e desvio no fim da avenida W3, perto do Setor Policial Sul
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» COVARDIA

CORPO DE
MENINO É
ENCONTRADO

O corpo de uma criança
de 5 anos foi encontrado
na noite de ontem, na Qua-
dra 17 do Setor de Cháca-
ras Santa Luzia, na Estru-
tural. Morador da invasão,
Irlam de Oliveira Abílio ti-
nha três perfurações pelo
corpo: no abdome, no pes-
coço e na cabeça. Ele teria
sido visto pela última vez
na tarde de sábado, com
um homem. Os dois te-
riam comido pastel e to-
mado caldo de cana. As
roupas da criança seriam
as mesmas com que ele
deixou a casa, uma camisa
vermelha, short azul e um
colar de prata no pescoço.
Nada foi roubado e, se-
gundo a delegada Debo-
rah Menezes, chefe da 8ª
Delegacia de Polícia (SIA),
não havia marcas de briga
corporal no corpo. Ainda
conforme a delegada, ape-
sar de o menino estar su-
mido desde sábado, a fa-
mília não registrou desa-
parecimento. A 8ª DP in-
vestiga o caso.

» RIACHO FUNDO

MISTÉRIO 
INTRIGA
POLICIAIS

O corpo de um homem
de 33 anos foi encontrado
por volta das 6h30 de on-
tem, no Riacho Fundo I.
Ele foi identificado como
sendo o de Cláudio Henri-
que Bonfim Dias. O corpo
estava no conjunto 14 da
QN 5. A Polícia Civil reali-
zou perícia no local. O ca-
so é investigado pela 29ª
Delegacia de Polícia (Ria-
cho Fundo). Mas, de acor-
do com agentes, até a noi-
te de ontem não havia sido
identificada a causa da
morte. O que se sabia, até
o momento, é que o ho-
mem havia bebido por cer-
ca de 12 horas seguidas no
domingo. O corpo foi leva-
do ao Instituto de Medici-
na Legal (IML) para o exa-
me que poderá identificar
o motivo da morte. 


