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DE TUDO UM POUCO

LLEM SÃO PAULO

Suspeita de
envenenamento
Quatro homens encontrados mortos

Q

uatro homens foram
encontrados mortos
na manhã de ontem, no
Centro de Barueri, em São Paulo. Eles faziam parte de um grupo de oito pessoas em situação
de rua. Os outros quatro passaram mal e foram encaminhados para um pronto-socorro. A
Polícia Civil suspeita que eles
tenham sido envenenados.
Por volta das 8h30, a Guarda
Municipal descobriu por meio
de ligações anônimas que alguns
membros daquele grupo, que havia se instalado em frente a uma
padaria, estavam tendo convulsões. A Prefeitura de Barueri divulgou uma nota dizendo que um
dos socorridos havia trazido uma

bebida que recebera na cracolândia,no Centro de São Paulo,e oferecido aos demais.Policiais da Delegacia Central de Barueri,onde o
caso foi registrado, apreenderam
a garrafa. A Policia Civil solicitou
uma perícia técnica do conteúdo.
Os sobreviventes foram três
homens, com as idades de 31, 38 e
43 anos,e uma mulher de 54 anos.
Eles foram socorridos no Prontosocorro Central da cidade. Todos
estão em estado grave. Dois deles
foram transferidos para o Hospital Municipal Dr. Francisco Moran, onde estão internados.
Três mortos tinham 39, 40
e 49 anos. O quarto não teve
a idade identificada. Nenhum
suspeito foi preso.

RAPIDINHAS...
PROTESTOS NA BOLÍVIA

ESTRANGULADA

Confronto deixa oito mortos

Morta pelo
namorado

Protestos em defesa do ex-presidente Evo Morales terminaram com oito mortos e
pelo menos 100 feridos,ontem,
na Bolívia. Milhares de defensores de Evo, em sua maioria
agricultores e produtores de
coca (os chamados cocaleros),
marcharam rumo à cidade de
Cochabamba, no Centro da
Bolívia, para protestar contra
o governo de Jeanine Áñez,que
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se declarou presidente. Eles foram reprimidos pela polícia na
região do Rio Huayllani, onde
aconteceu o confronto.
Exilado no México, Evo denunciou pelo Twitter o “massacre”. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos
se manifestou cobrando do
Estado a proteção à vida e
condenando o uso desproporcional da força.

BEBÊ É ENCONTRADA MORTA

Afogada em lavagem de porco
Uma bebê de 1 ano e 2 meses
morreu por afogamento, ontem,em Porto Murtinho (MS).
Ela foi achada pela mãe dentro
de um recipiente de lavagem de
porco.À polícia,a mulher disse
que havia deixado a filha sob os
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cuidados da avó materna para
pôr seu outro filho para dormir.Ao ver a bebê desacordada,
pediu socorro.Bombeiros ainda tentaram reanimá-la.Mãe e
avó podem responder por homicídio culposo.

Uma garota de programa
de 36 anos foi estrangulada até a morte, ontem, em
Piracicaba (SP). O principal suspeito é um flanelinha de 35 anos com quem
ela tinha um relacionamento.Segundo a Polícia Civil,o
motivo do crime teria sido
ciúme: o homem não aceitava que a vítima tivesse saído com alguém. Testemunhas disseram que o casal
passou toda a madrugada
discutindo e se agredindo.A
polícia localizou o corpo da
vítima por volta das 9h da
manhã de ontem.O suspeito foi encontrado no local
onde costuma vigiar carros
“como se nada tivesse acontecido”, segundo o delegado responsável pelo caso. O
acusado foi detido.
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JORNALEIRO JORNALISTA

TENHO 65 anos e sou jornaleira há quatro deles.Antes de ser jornaleira, fui do lar. Na minha profissão, gosto da
oportunidade de bater papo com os clientes. Moro em Bangu, torço pelo Botafogo e, nas horas vagas, gosto de fazer
palavras cruzadas e passatempo. No MEIA HORA, gosto de ler os resumos de novela e as Piadas do Cabeção.
HELOÍSA HELENA RODRIGUES GUIMARÃES — Bangu

LL

