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Tragédia em Guarapari: empresários são indiciados por 23
homicídios

Em 22 de junho, um caminhão da empresa Jamarle Transportes
provocou o maior acidente rodoviário da história do Estado,
causando 23 mortes
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Os donos da empresa Jamarle Transportes, os irmãos Jacimar e Leocir Pretti, foram indiciados por 23
homicídios dolosos por motivo torpe, quando há intenção de matar, e 18 tentativas de homicídio. Um
caminhão da empresa provocou o maior acidente da história nas rodovias do Espírito Santo, na BR 101, em
Guarapari, tirando a vida de 23 pessoas no dia 22 de junho.

Leia também

https://m.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2017/11/tragedia-em-guarapari-empresarios-sao-indiciados-por-23-homicidios-1014107446.html?utm_source=fbshare&utm_medium=fbshare&utm_campaign=fbshare&t=Trag%C3%A9dia%20em%20Guarapari:%20empres%C3%A1rios%20s%C3%A3o%20indiciados%20por%2023%20homic%C3%ADdios
https://twitter.com/share?utm_source=twitter&utm_medium=compartilhar&utm_campaign=share&utm_campaign=share&text=Trag%C3%A9dia%20em%20Guarapari:%20empres%C3%A1rios%20s%C3%A3o%20indiciados%20por%2023%20homic%C3%ADdios&url=https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2017/11/tragedia-em-guarapari-empresarios-sao-indiciados-por-23-homicidios-1014107446.html
https://www.linkedin.com/shareArticle?utm_source=linkedin&utm_medium=compartilhar&utm_campaign=share&mini=true&url=https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2017/11/tragedia-em-guarapari-empresarios-sao-indiciados-por-23-homicidios-1014107446.html&title=%27Trag%C3%A9dia%20em%20Guarapari:%20empres%C3%A1rios%20s%C3%A3o%20indiciados%20por%2023%20homic%C3%ADdios
whatsapp://send?utm_source=whatsapp&utm_medium=compartilhar&text=https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2017/11/tragedia-em-guarapari-empresarios-sao-indiciados-por-23-homicidios-1014107446.html
https://midias.gazetaonline.com.br/_midias/jpg/2017/08/25/605x330/1_cda210617gz14025-5258534.jpg
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/cidades/2017/10/br-101-no-espirito-santo-registra-uma-morte-a-cada-dois-dias-1014103299.html
https://www.gazetaonline.com.br/


20/02/2019 Tragédia em Guarapari: empresários são indiciados por 23 homicídios - Polícia - Gazeta Online

https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2017/11/tragedia-em-guarapari-empresarios-sao-indiciados-por-23-homicidios-1014107446.html 5/11

BR 101 no Espírito Santo registra uma morte a cada dois dias

Em 10 anos, 2.333 pessoas morreram em acidentes na BR 101

As investigações da Delegacia de Delitos de Trânsito, em Vitória, foram concluídas nesta terça-feira (14). Os
irmãos responderão ainda por coação durante o processo e por ameaçar testemunhas.

Ao todo, 40 pessoas foram ouvidas pela Polícia Civil, que vai pedir a prisão dos empresários. Se condenados,
eles podem pegar pena de 54 anos cada um.

O DIA DA TRAGÉDIA

Segundo as investigações, no dia do acidente, a empresa que vendeu o granito e contratou o frete ficou
surpresa com as más condições do caminhão. Ela constatou que o veículo não tinha condições de carregar
uma pedra daquelas proporções e se recusou a emitir nota fiscal.

No entanto, segundo a polícia, os proprietários da Jamarle Transportes orientaram o motorista a seguir
viagem mesmo assim.

Segundo as investigações, nem o dono da empresa que vendeu o granito e nem o comprador tinham
conhecimento de que o caminhão estava trafegando de forma irregular. Nenhum dos dois foi indiciado.

COCAÍNA

Exames toxicológicos comprovaram que o motorista da carreta envolvida no maior acidente da história nas
rodovias do Espírito Santo, Nadson Santos Silva, de 30 anos, usou cocaína e a anfetamina arrebite, horas
antes de colidir contra o ônibus da Águia Branca.

Além disso, a perícia criminal descobriu que as características do caminhão foram adulteradas. De acordo
com o perito criminal Marcus Bhering Bragança, o caminhão não tinha qualquer condição de fazer o
transporte de carga.

"Os freios e pneus estavam em más condições e havia excesso de carga. Ainda não há como dizer que estava
em alta velocidade porque o disco do tacógrafo foi retirado pela PRF antes da chegada da perícia. Mas já
sabemos que o aparelho não estava registrado e não tinha selos necessários ou para burlar a fiscalização ou
por falta de manutenção". 

Por meio de nota a Jarmarle Transportes informou que não teve acesso ao laudo pericial e ao relatório final
do Inquérito, razão pela qual trará a público suas considerações assim que tiver a oportunidade de avaliá-los.
(Com informações de Rafael monteiro de Barros, da Rádio CBN Vitória) 
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