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de tudo um pouco

LLIntoxicação por gás carbônico

Gelo seco mata
três na Rússia

rapidinhas...
Reprodução / Redes Sociais

Paralisação dos PMs no Ceará

Prisão
preventiva

Vítimas morreram após a
substância ser jogada na piscina

T

rês pessoas morreram e outras seis ficaram intoxicadas dentro de uma piscina
com gelo seco, na Rússia. Todos
estavam na festa de aniversário
da influencer Katerina Didenko,
quando o marido dela, Valentin
Didenko, jogou 25kg de gelo seco
para criar um efeito de fumaça na
piscina. Ele morreu pouco depois
de chegar ao hospital.
As outras duas vítimas fatais,
Natalia Monakova e Yuri Alferov,
ambos de 25 anos, morreram no
local.As seis vítimas sobreviventes
foram encaminhadas ao hospital,
com falta de ar e queimaduras químicas pelo corpo.
De acordo com agências de no-

tícias russas, a intoxicação foi por
dióxido de carbono.O gelo seco é a
forma sólida do gás carbônico resfriado,que produz vapor em contato com a água.Quando liberado
em local sem ventilação, o vapor
pode levar as pessoas a inalarem
uma quantidade perigosa do gás,
causando sufocamento.
Katerina é mãe de dois filhos
e comenta produtos da indústria
farmacêutica no Instagram, para
cerca de um milhão de seguidores.“Valya não está mais conosco.
Ou Natalia. Ou Yuri. Eu não chorei ontem. Hoje eu simplesmente
explodi.Eu pensei que não era verdade, era um pesadelo”, escreveu
em um post.

Dominguinhos recebe alta
LLO cantor Dominguinhos do Estácio, que desfilou na Viradouro, recebeu alta do hospital ontem. Ele estava internado desde a
madrugada de domingo,após sofrer um infarto depois do desfile.
“Obrigado minhaVirgem de Nazaré por cuidar de mim em todos
os momentos”, postou em seu perfil no Instragram.

LLA Justiça decretou a prisão preventiva de 44 policiais militares amotinados no Ceará. Os PMs
haviam sido presos em
flagrante, e vão ficar detidos por tempo indeterminado após a medida
cautelar.
Desde o início das paralisações, há 12 dias, já
foram cometidos mais
de 170 homicídios no estado, uma média de 24
mortes por dia. O governo do Ceará parou de
contabilizar as mortes
após o fim do Carnaval.
O governador Camilo
Santana (PT) tenta fechar
acordo com os amotinados, que pedem reajuste
salarial e anistia a processos disciplinares.

jornaleiro jornalista

LLTENHO 73 anos e sou jornaleira há 23. Antes de ser jornaleira, fui vendedora. Na minha profissão, gosto
do convívio com os clientes, além de fazer amigos. Moro em Senador Camará, torço pelo Flamengo e, nas
horas vagas, gosto de ir ao mercado e passear. No MEIA HORA, gosto de ler as manchetes.
KÁTIA CILENE DOS SANTOS — Senador Camará

