Caminhoneira Diana
marido e 8 filhos

deixou

Mãe de 8 filhos, caminhoneira Diana Oliveira Anderson, de 45
anos morreu em acidente na rodovia Br 163 no municipio de
Trairão , foi sepultada em Novo Progresso.
O Sepultamento do corpo da caminhoneira aconteceu na manhã do
dia 16 em Novo Progresso.
Leia Também:Mulher morre após acidente na rodovia BR 163 na
cidade de Trairão no Pará
*Corpo de carreteira “Diana Oliveira” foi sepultado em Novo
Progresso
Uma das filhas postou nesta terça-feira (15) uma mensagem em
homenagem à mãe. Amigos também fizeram homenagens para ela nas
redes sociais.

Filha postou uma mensagem lamentando a morte da mãe — Foto:
Facebook/Reprodução Facebook
Diana teve reconhecimento na cidade, muito conhecida, o corpo
foi velado nas dependências da Câmara Municipal e o cortejo
até o cemitério foi acompanhado por dezenas de carros.
A caminhoneira de 45 anos, estava morando em Sorriso (MT),suas
amizades na cidade de Novo Progresso (estudou e criou filhos)
ficou marcada – amigos postaram nas redes sociais, lamentando
a partida tão rápida da amiga.

Amigos postaram nas redes sociais (Foto:Reprodução Facebook)
A caminhoneira, realizou sonho,comentam.
Diana, morreu em um grave acidente nessa segunda-feira (15),
na BR-163, com caminhão que dirigia um DAF 510 branco no
município de Trairão, no Pará.
Diana Oliveira chegou a ser levada ao hospital, mas morreu.

Diana deixa o marido e oito filhos.(Foto:Facebook)

Carreta saiu da pista na BR-163 — Foto: WhatsApp
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