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de tudo um pouco

LLTRAGÉDIA NO PARANÁ

Mãe mata o filho
Mulher tentou cometer suicídio e acabou presa

U

ma mulher foi presa por
suspeita de matar o próprio filho, de 3 anos, na
tarde de terça-feira, em Curitiba, no Paraná. De acordo com a
Polícia Civil, ela foi detida perto de uma ponte, numa estrada, onde tentava se suicidar.
De acordo com o delegado
responsável pelo caso, a criança foi encontrada em um matagal na Região Metropolitana
da cidade, dentro de um saco
plástico. As informações são do
portal Metrópoles.
“Ele (o menino) estava em
um saco plástico preto, com
um brinquedo apropriado para crianças, e estava bem vestido. A fotografia é traumatizante”, disse o delegado.
A mãe, identificada pela polícia como Caroline Carrilho
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paciente superou vírus em 2007

HIV: morre o primeiro curado
Timothy Ray Brown, a primeira pessoa conhecida a ser
curada da infecção de HIV
(o vírus da Aids) no mundo,
morreu ontem, na Califórnia, Estados Unidos, após retorno de um câncer terminal,
informou seu companheiro,
Tim Hoeffgen.
“É com grande tristeza
que anuncio que Timothy
faleceu cercado por mim
LL

e amigos, após uma batalha de cinco meses contra a
leucemia”, postou, no Facebook. Brown ficou conhecido como o “Paciente de
Berlim”, por ter ido se tratar com um especialista na
Alemanha. A infecção foi
eliminada em 2007 após ele
receber o transplante de um
doador com resistência natural ao HIV.

estava internado em campos

Deputado não resiste à Covid
A criança foi encontrada asfixiada, dentro de um saco plástico

Correia, de 29 anos, asfixiou a
criança até a morte e tentou se
suicidar cortando os pulsos e
se jogando em um rio.
Ela está hospitalizada desde

a tarde de terça. Assim que receber alta médica, será levada
para a Polícia Civil, onde prestará depoimento e será indiciada por homicídio.

jornaleiro jornalista

TENHO 33 anos e sou jornaleira há três deles. Antes de ser jornaleira, fui vendedora. Na minha profissão,
eu gosto do atendimento ao público. Moro em São João de Meriti, torço pelo Flamengo e, nas horas vagas,
gosto de ir à praia. No MEIA HORA, eu gosto de ler o horóscopo.
ROBERTA MONTEIRO — Praça Nossa Senhora das Graças, São João de Meriti

LL

rapidinhas

O deputado estadual João
Peixoto, do Democracia Cristã (DC), morreu na manhã de
ontem, vítima do coronavírus.
Ele estava internado desde o dia
27 de agosto no Hospital Geral
Dr.Beda,em Campos dos GoyLL

tacazes, no Norte Fluminense.
A morte foi confirmada pela
Assembleia Legislativa do Rio
(Alerj). O parlamentar, de 75
anos, é natural de Campos, era
casado e deixa três filhos.Ele estava no sexto mandato naAlerj.

