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de tudo um pouco

LLEm São Paulo

Criança morre
ao cair de prédio
Menino era filho de repórter da ESPN

O

filho mais velho do jornalista Mendel Bydlowski, repórter esportivo da ESPN, morreu após cair
do quinto andar de um prédio na Praia de Pitangueiras,
no Guarujá, litoral paulista,
na sexta-feira. O menino, de 5
anos, foi socorrido às pressas e
levado para o Hospital Santo
Amaro, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória ao chegar na unidade e não resistiu.
Segundo informações da
Polícia Civil de São Paulo, a
vítima brincava com o irmão
mais novo quando acabou forçando o vidro de uma janela
do apartamento, que já estava
um pouco quebrado e acabou

cedendo. Mendel Bydlowski, a
esposa e os dois filhos estavam
a passeio na cidade quando o
acidente ocorreu.
Ontem, o repórter prestou
uma homenagem ao filho no Instagram. Na postagem, ele agradeceu o apoio que recebeu de familiares, amigos e da equipe médica
que prestou socorro ao garoto.
“Acho que o lugar do Arthur não
era aqui. É nisso que me apego
nesse momento”, postou o jornalista,emocionado,ao descrever
o filho como uma criança muito
carinhosa e amorosa.“Estou com
um sentimento de vazio absurdo,
mas estou em paz para cuidar da
minha esposa e do meu filho mais
novo”, desabafou o pai.

rapidinhas
Cinco anos em regime semiaberto

MÍSSIL DERRUBOU AVIÃO

Paty Bumbum é condenada

Protestos
no Irã

A massoterapeuta Patrícia
Silva dos Santos, conhecida
como Paty Bumbum, e sua
sócia Valéria dos Santos Reis
foram condenadas a cinco
anos de reclusão em regime
semiaberto pelos crimes de
lesão corporal grave e exercício de profissão sem autorização legal. A sentença é do
dia 12 de dezembro de 2019.
As duas se apresentavam
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como biomédicas e realizavam procedimentos estéticos invasivos com a aplicação de silicone industrial, o
que é proibido pela Anvisa,
chegando a causar deformidades incuráveis em algumas pacientes. Josman da
Silva, que trabalhava como
ajudante da dupla e se apresentava como enfermeiro,
foi absolvido das acusações.

Sensação térmica foi a maior do ano

Rio com mais de 40 graus
Praias lotadas e mais um recorde de verão. Ontem, a sensação térmica atingiu 54,8
graus em Santa Cruz, na Zona
Oeste,de acordo com o sistema
Alerta Rio, sendo a maior registrada no ano. A maior tem-
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peratura foi em Guaratiba, na
mesma região,com 40,2 graus.
Ainda segundo oAlerta Rio,
hoje o dia será de temperaturas
elevadas, mas há previsão de
pancadas de chuva isoladas a
partir da tarde.

Sob gritos de “morte aos
mentirosos”, manifestantes iranianos foram às ruas
ontem para protestar contra líderes do país, após admitirem responsabilidade
sobre queda de avião ucraniano na última quartafeira. As autoridades afirmaram que foi um míssil
do Exército do Irã que abateu o Boeing, que carregava 176 passageiros.
O presidente do país,
Hassan Rouhani, class i f i co u o er ro com o
“imperdoável”. Já o comandante da Guarda Revolucionária, Amir Ali
Hajizadeh, afirmou que
os operadores confundiram a nave com um míssil de cruzeiro.
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jornaleiro jornalista
Divulgação

TENHO 48 anos e sou jornaleiro há 26 anos.Moro em Seropédica.Antes de ser jornaleiro,fui tesoureiro.Na profissão,
gosto dos amigos conquistados.O bom daqui é a comida da Mãe doArlisson.Aqui no bairro precisamos de mais sinais de
trânsito.Torço peloVasco.Nas horas vagas,gosto de caçar Pokemon.Gosto de ler a parte policial no jornal MEIA HORA.
ANDRÉ LUIZ — Seropédica
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