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LLPAU QUE NASCE TORTO NUNCA SE ENDIREITA...

‘Tia Carla Perez’ dançou
Mula do chefão da CDD é presa com munição de uso restrito

P

oliciais da 32ª DP (Taquara) prenderam ontem uma mulher por
posse ilegal de munição de
uso restrito no Méier, na Zona Norte do Rio. Maria José de
Souza, de 48 anos, conhecida
como Tia Carla Perez, é apontada como pessoa de confiança
de Carlos Henrique dos Santos,
o Carlinhos Cocaína, chefe do
tráfico de drogas da Cidade de
Deus, em Jacarepaguá.
De acordo com a Polícia Civil, por ser de confiança, Tia

Carla Perez era a escolhida para transportar drogas, armas e
munições entre comunidades
controladas pela facção Comando Vermelho (CV). Na
ação, foram apreendidas 1.550
munições calibre 762x51, que
seriam entregues na Cidade de
Deus. Ela foi autuada por associação criminosa e posse ilegal
de munição de uso restrito.
Por ser ‘xará’ da primeira
dançarina loura do grupo de
axé music É o Tchan, cujo sucesso estourou na década de 90,

a notícia provocou uma chuva
de piadas que lembravam trechos de músicas nas redes sociais. “Sabe por que ela fez o
transporte hoje? Porque domingo ela não vai”, escreveu um
internauta. “É linda, deixa ela
entrar, é linda, deixa ela entrar...
Na prisão”, postou outro. “Pau
que nasce torto nunca se endireita”, comentou um usuário do
Facebook. Outros usaram o termo “ordinária”, em alusão a um
bordão de Compadre Washington, vocalista do É o Tchan.

Divulgação

Tia Carla Perez, da CDD, é presa

LLVÍTIMAS A CAMINHO DO TRABALHO

Tragédia em estrada de São Paulo
Colisão entre ônibus e caminhão deixa 41 mortos e 11 feridos
Um acidente envolvendo
um ônibus e um caminhão deixou 41 mortos e 11 feridos no
interior de São Paulo, ontem
de manhã. A colisão ocorreu
no Km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP249), na cidade de Taguaí, na
região de Avaré.
O acidente aconteceu por

volta das 7h. O ônibus levava cerca de 50 funcionários de
uma empresa têxtil para o trabalho. O veículo e o caminhão
bateram de frente.
Segundo a polícia, algumas
pessoas ficaram presas às ferragens. Os feridos foram atendidos em três hospitais da região:
de Taguaí, Fartura e Taquaritu-

ba. Os corpos das vítimas fatais
foram levados para o Instituto
Médico-Legal (IML) de Avaré.
De acordo com o tenente Alexandre Guedes, porta-voz da Polícia Militar, foi o maior acidente
do ano nas rodovias do Estado de
São Paulo. Segundo o site G1, a
causa do acidente está em investigação, mas a suspeita da polí-

cia é que uma ultrapassagem teria provocado a colisão.
Ainda de acordo com G1, a
empresa de ônibus Star Viagem e Turismo, do veículo que
se envolveu no acidente, não
tinha autorização para operar,
segundo informações da Agência de Transporte do Estado de
São Paulo (Artesp).

rapidinhas...

‘Borat’é
baleado
Bruno Miranda, conhecido como Borat de Amor
& Sexo, da Globo, foi baleado no início da tarde
de ontem no Recreio dos
Bandeirantes. Ele estava
a pé, a caminho da academia, quando, após uma
discussão de trânsito entre
dois motoristas, um deles,
identificado como PM, sacou a arma e disparou. O
tiro atingiu o ator abaixo
do abdômen. Bruno foi
operado no Hospital Lourenço Jorge e seu quadro
é estável. O PM foi levado
para 16ª DP (Barra).

LL

Dois feridos
e um morto
LLUm suspeito morreu e
dois ficaram feridos em
confronto na tarde de terça-feira, em Miriambi,
São Gonçalo. Segundo a
PM, eles estavam em um
carro roubado no bairro
Laranjal e atiraram contra policiais do 7º BPM
(São Gonçalo) ao serem
abordados. Um policial
ficou ferido por conta
de uma colisão. Os feridos foram levados para o
Hospital Alberto Torres
(Heat), no Colubandê.

