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Acidente com Van com funcionários do IFBA de
Paulo Afonso para Salvador causa uma morte e
feridos
Ás 13 horas, no Km-576 da BR-324, em São Sebastião do Passé
Antônio Galdino, com informações de Marcus Vinícius, Mano

Acidente com Van que conduzia funcionários do IFBA de Paulo Afonso para Salvador causa
uma morte e feridos
Ás 13 horas, deste domingo, 26 de Novembro, no Km-576 da BR-324, em São Sebastião do
Passé

Fotos

Uma acidente com uma van que transportava
empregados do IFBA do Campus de Paulo Afonso teve
como resultado a morte da Diretora Administrativa desse
Instituto, Francineide de Sá e deixou gravemente feridas
outras pessoas, dentre elas a bibliotecária Ivone.

O veículo transportava 11 pessoas, funcionários da IFBA
de Paulo Afonso, que estariam na sua maioria
Acidente com a Van do IFBA
participando de um torneio esportivo. As vítimas saíram de
Paulo Afonso para participar dos Jogos dos Servidores do
IFBA que aconteceriam entre os dias 26 e 30 de novembro, no Sesi de Simões Filho, na Região
Metropolitana de Salvador (RMS).
O acidente aconteceu perto das 13 horas, deste domingo,
26 de Novembro, no Km-576 da BR-324, em São

Fotos - Mano

26 de Novembro, no Km-576 da BR-324, em São
Sebastião do Passé, que fica a cerca de 70 quilômetros
de Salvador. segundo informou por telefone o Professor
de Educação Física, Marcus Vinícius, Mano que
acompanhava a delegação do IFBA e que saiu ileso
deste lamentável acidade.
Fotos: Mano

Francineide, no centro da foto, faleceu no
local do acidente

Agora à noite, em
conversa com o
diretor do jornal
Folha
Sertaneja,
Mano confirmou o
falecimento, da sua
colega Francineide,
ainda no local do
acidente e informou
que a Bibliotecária
Ivone
teve
ferimentos graves.
Outros
colegas
também se feriram
mas
não
tão Acidente com a Van do IFBA
gravemente. Alguns
outros como o diretor Arleno de Jesus que também
acompanhada os funcionários também saiu sem
ferimentos. O motorista, João, sofreu hematomas pelo
corpo e na cabeça mas foi medicado e já liberado pelos
médicos.

Os acidentados foram socorridos por ambulâncias do
SAMU e por helicóptero de resgate do Grupamento Aéreo da Polícia Militar e levados para o
Hospital de Subúrbio.
Em Nota Oficial publicada em sua página do Facebook, o IFBA comunica o trágico
acontecimento e informa a relação das pessoas que estavam no veículo Van, de propriedade
do Governo Federal.
NOTA OFICIAL
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) informa que, na tarde
deste domingo (26), uma van que transportava 11 servidores dos campi Euclides da Cunha e
Paulo Afonso, se envolveu em um acidente na BR - 324, na cidade de São Sebastião do Passé.
O grupo estava a caminho da cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador
(RMS), para participar dos Jogos dos Servidores do Instituto, no Sesi.
No acidente, a servidora Francineide de Sá Nascimento
veio a óbito e os feridos foram encaminhados para o
Hospital do Subúrbio, em Salvador e para o Hospital de
Simões Filho. Destes, permanecem internados Luan
Philipe Herculano Braz, Celso Melo Araújo e Ivone
Gonsalves dos Santos. Os demais ocupantes do veículo
foram atendidos e liberados.

Fotos: Mano

O IFBA lamenta profundamente o ocorrido, ao tempo em
que, informa que está prestando assistência às vítimas,
bem como, aos seus familiares.

Acidente com a Van do IFBA

- Lista de ocupantes da van
Arleno José de Jesus
Celso Melo Araújo
Francineide de Sá Nascimento
Ivone Gonsalves dos Santos
João de Pontes Belo
Josinaldo Manoel Cardoso
Linsmar Vinícius de Santana Luz
Luan Philipe Herculano Braz
Marcus Vinícius Magalhães Lima
Micael Siqueira Silva
Wagner da Silva Teixeira (Fonte: Facebook do IFBA)
Outras fotos deste lamentável acidente:
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Francineide faleceu no local do acidente
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