Moradora de Novo Progresso
morre vitima acidente de
transito no Mato Grosso
Linei Birk, morreu em acidente de trânsito sua motocicleta foi
atingida por carro na rua 24 em Tangará da Serra (MT).
(Foto:Reprodução)

A Motocileta que pilotava foi atingida e arrastada por
mais de 20 metros em via pública da cidade de Tangará da
Serra (MT).
Linei Birk , é filha de família tradicional (pioneira)
de Novo Progresso-PA.
A vítima do acidente de trânsito ocorrido nesta sexta-feira,
17, na Rua 24, região central de Tangará da Serra não resistiu
aos ferimentos e faleceu. Linei Birk chegou a ser socorrida
pelo SAMU e levada em estado grave para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA 24 Horas). (As informações são do portal
Tangara em Foco)
Amigos postaram nas redes sociais a perca

redes sociais
Linei foi atingida violentamente após a condutora de um carro
invadir a preferencial. Com o impacto, ela foi jogada a metros
de distância, próximo a um bar localizado naquela região.

O acidente aconteceu na esquina da Feira Municipal. Linei
pilotava uma motocicleta Honda Biz. A moto foi arrastada por
cerca de 20 metros e ficou embaixo do veículo. O SAMU foi
acionado e resgatou a vítima, porém, horas mais tarde o óbito
foi confirmado.
(IMAGENS FORTES) Veja abaixo o vídeo da batida a vítima foi
lançada a distância com o impacto do acidente entre carro e
moto .
Clique
no
link
:https://tangaraemfoco.com.br/wp-content/uploads/2021/12/whats
app-video-2021-12-17-at-185310.mp4?_=1
Por:Jornal Folha do Progresso
Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP
(JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404
6835- (93) 98117 7649.
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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