Comoção marca velório de bebê
que morreu atropelada em
Copacabana
(Foto: Fábio Guimarães/Extra/Agência O Globo) – Em clima de
forte comoção, a bebê Maria Louize, de 8 meses, que morreu
após ser atropelada no calçadão de Copacabana, na Zona Sul do
Rio, na noite de quinta-feira (18), foi enterrada na tarde
deste sábado (20) no Cemitério São João Batista, também na
Zona Sul. Amigos e parentes da vítima aplaudiram e gritaram
por “justiça” durante o enterro.
A mãe da bebê, Niedja Araújo, chegou ao local em uma cadeira
de rodas, pois também se feriu no atropelamento. Em entrevista
após o enterro, ela pediu que o motorista seja punido.

“Eu quero justiça, porque ele tirou minha filha de mim.
Minha filha está lá [no cemitério], e ele está onde? E ele
tá aonde? Tá solto. Safado! Eu quero que ele pague porque a
minha filha não volta mais. A minha dor vai ser eterna. Como é
que eu vou voltar para minha a casa. Tudo lá tem o jeitinho
dela. Eu estou destruída. Ele não matou só ela, ele matou a
mim também”, disse ela ao ‘G1’.
O motorista
Antonio de Almeida Anaquim, de 41 anos, tem epilepsia e disse
ter sofrido uma crise que causou o acidente. Ele invadiu a
ciclovia e o calçadão e só parou sobre a areia, na Avenida
Atlântica. Oito vítimas continuam internadas. Maria Louize foi
a única que morreu.
O motorista estava com a carteira de habilitação suspensa e
não poderia dirigir. Ele é acusado de ocultar o fato de tomar
remédios para epilepsia ao renovar a carteira de habilitação
no Departamento de Trânsito do Estado do Rio (Detran-RJ).

Por Notícias ao Minuto
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93
981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)
Email:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

