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de tudo um pouco
LLna Baixada Fluminense

Acidente deixa 15
feridos em Caxias
Batida envolveu um ônibus e um carro

U

m a c i d e n t e e nv o l vendo um ônibus e
um carro deixou 15
feridos na Avenida Marechal Floriano, em Duque de
Caxias, na Baixada Fluminense, ontem.
O quar tel do Corpo de
Bombeiros de Caxias foi
acionado por volta de 6h40.
O ônibus, que levava funcionários de uma empresa, bateu contra o carro.
De acordo com os bombeiros, duas vítimas com ferimentos leves e duas com
ferimentos moderados fo-

ram levadas para o Hospital
Estadual Adão Pereira Nunes, também em Caxias. O
ônibus levou outras 11 vítimas com ferimentos leves
para o hospital.
Os nomes dos feridos não
foram divulgados. O acidente causou congestionamento
na região.
Acidente na Linha Amarela
Também ontem, de manhã, um grave acidente na
L i n h a Am a re l a , n a a l t u ra de Higienópolis, na Zona Norte do Rio, no senti-

do Barra da Tijuca, deixou
um homem ferido. Rosalvo
F. Junior, de 48 anos, foi socorrido no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier,
também na Zona Norte.
De acordo com a Lamsa,
concessionária que administra a Linha Amarela, Rosalvo foi atingido enquanto
trocava o pneu do seu carro
após outro veículo colidir
com o automóvel. Depois do
acidente, duas faixas da via
foram interditadas pela Polícia Militar e o trânsito ficou lento na região.

jornaleiro jornalista

LLTENHO 54 anos e sou jornaleiro há um. Antes de ser jornaleiro, fui fiscal de salão. Na minha profissão, gosto de tudo. Moro em Belford Roxo, torço pelo Vasco e, nas horas vagas, gosto de curtir
meu filho. No MEIA HORA, gosto de ler tudo.
FÁBIO DOS SANTOS — Belford Roxo
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rapidinhas
em São Paulo

‘Dama do crime’ é presa
A esposa de um traficante
foi presa em Taboão da Serra, São Paulo, ontem. Foragida da Justiça, Simone
Souza Simões, de 39 anos, é
mulher de Jonas dos Santos
Júnior, conhecido como Pixote, de 37, que comandava
o tráfico de drogas em pelo menos quatro cidades da
Baixada Santista.
De acordo com a Polícia
LL

Civil, Simone era uma espécie de “dama do crime”,
auxiliando nos negócios de
Jonas, que está preso desde
2010. A acusada responde
por organização criminosa
e lavagem de dinheiro.
Pixote cumpre pena de 43
anos de prisão. Ele foi condenado por ter invadido a Delegacia de Cubatão e atirado
contra policiais em 2006.

Emergência

Enfermeira faz parto na rua
Uma enfermeira precisou realizar um parto de
emergência numa calçada
de Santos, em São Paulo.
Adriana Nascimento Van
Opstal, de 45 anos, estava a caminho do traba-

LL

lho quando viu que uma
mulher havia entrado em
trabalho de parto na rua.
Segundo o site G1, a mãe
e o recém-nascido foram
levados para um hospital
e passam bem.

