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Avião cai e mata
empresário,
mulher e filhos
em Piracicaba
EXPLOSÃO O empresário e acionista da Cosan
Celso Silveira Mello Filho, a mulher e três filhos morreram na queda de uma aeronave
King Air 360, na manhã de ontem, em Piracicaba, interior de São Paulo. O avião, que havia
decolado do aeroporto local, explodiu e pegou
fogo após a queda, não deixando sobreviventes. Além da família Silveira Mello, o piloto do
avião e o copiloto também morreram.
Celso Mello, de 73 anos, era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da Cosan, Rubens Ometto Silveira
Mello - o grupo Cosan é um dos maiores
conglomerados sucroalcooleiros do mundo.
Conforme nota da empresa, também estavam no avião a mulher de Celso, Maria Luiza
Meneghel, de 71, os três filhos - Celso, de 46;
Fernando, de 46, e Camila, de 48 -, o piloto
Celso Elias Carloni, de 39, e o copiloto Giovani Gulo, de 24 anos.
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Mortes por covid foram
registradas no Brasil de
segunda-feira para ontem,
elevando o total de óbitos
a 587.847 desde o início da
pandemia. Com isso, a
média móvel de mortes
nos últimos 7 dias ficou em
520 - voltando a ficar
acima da marca de 500
após 6 dias. O estado do
Acre não registrou novos
casos nem mortes pela
doença no período citado.

FIOCRUZ ENTREGA 1,7
MILHÃO DE DOSES DA
ASTRAZENECA
VACINAS A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) entregou
ontem um novo lote com 1,7
milhão de doses da vacina da
AstraZeneca. Essa é a primeira entrega feita pela instituição neste mês. Ao todo,
15 milhões de doses devem
ser entregues ao Ministério
da Saúde em setembro.
A entrega de imunizantes
havia sido interrompida pela
Fiocruz por falta de insumos
para produção. A fundação
afirma que as entregas semanais até o fim de setembro estão garantidas.
A interrupção da entrega
das vacinas gerou desabastecimento de AstraZeneca
em alguns estados. Parte das
cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro, Maranhão e Pernambuco estavam sem o
imunizante para aplicar a
segunda dose. Para não prejudicar a campanha de vacinação, os estados autorizaram a aplicação de uma segunda dose da Pfizer em
quem tinha recebido a primeira de AstraZeneca.

Avião que
transportava
empresário e
familiares
ficou
completamente
destruído

Conforme testemunhas, o
bimotor perdeu altura e acabou caindo em uma área de
mata no bairro Santa Rosa,
depois de se chocar com alguns eucaliptos. A explosão
causou um incêndio no local, que fica próximo da Faculdade de Tecnologia.

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o avião
em chamas e constataram
que não havia sobreviventes.
Mesmo assim, equipes do
Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu)
estiveram no local. A área da
queda fica atrás de um con-

domínio residencial.
O delegado do 5º Distrito
Policial, Fábio Rizzo de Toledo, acompanhou as buscas a
possíveis sobreviventes. Segundo ele, o avião havia decolado do Aeroporto de Piracicaba e caiu logo em seguida, por volta das 9h. Toledo
disse que serão necessários
exames para a confirmação
da identidade das vítimas e a
liberação dos corpos. A Polícia Civil vai apurar em inquérito as causas do acidente.
A Força Aérea Brasileira
(FAB) informou, em nota,
que o 4º Serviço Regional do
Centro de Investigação e
Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado e já enviou uma equipe
de peritos para o local em
que a aeronave de matrícula
PS-CSM se acidentou.
A morte do empresário, de
uma família que é referência
no agronegócio brasileiro,
causou grande repercussão
em Piracicaba. O prefeito
Luciano Almeida (DEM) decretou luto oficial.

Acidente entre carros, caminhão e ônibus deixa seis mortos e sete feridos
SÃO PAULO Um acidente envolvendo dois carros, um
caminhão e um ônibus de
turismo causou a morte de
seis pessoas e deixou outras
sete feridas, na manhã de
ontem, na rodovia Presidente Dutra, em São José dos
Campos, interior de São
Paulo. O engavetamento
aconteceu no km 134 da pista sentido São Paulo, da rodovia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), um caminhão reduziu
a velocidade devido a outro
acidente e o carro que seguia

logo atrás foi prensado contra o veículo de carga pelo
ônibus. Outro carro bateu na
traseira do coletivo.
O ônibus retornava de
uma unidade prisional de
Tremembé, na mesma região, com destino a São Paulo. Segundo a PRF, o ônibus e
os dois automóveis pegaram
fogo. As seis pessoas que
morreram viajavam no carro
que foi prensado pelos dois
veículos maiores. Elas tiveram os corpos carbonizados.
Seis passageiros do ônibus e
o motorista do outro carro
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ficaram feridos, sendo três
em estado grave. As vítimas
foram encaminhadas para o
hospital da Fundação de
Saúde e Assistência (Fusam)
de Caçapava. Testemunhas
relataram que alguns passageiros chegaram a pular pelas janelas do ônibus para

As seis pessoas que
morreram viajavam no
carro que foi prensado
pelos dois veículos
maiores

escapar do incêndio.
Além de equipes do serviço
de resgate da concessionária
e do Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (Samu),
que prestaram socorro às vítimas, o Corpo de Bombeiros
foi mobilizado para apagar o
incêndio no ônibus, que ficou
totalmente destruído. O acidente causou interdição total
de três horas na pista sentido
São Paulo, onde aconteceu o
acidente. A pista sentido Rio
de Janeiro também chegou a
ser interditada, mas por menos tempo.
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