Três irmãos morrem dentro de
poço
de
30
metros
em
Paragominas, PA
Eles tinham as idades de 22, 27 e 29 anos.
Irmãos faziam a retirada de uma bomba d’água no interior do
poço.
Três irmãos morreram na noite desta segunda-feira (23) dentro
de um poço de 30 metros de profundidade, no bairro JK, na
periferia de Paragominas, no nordeste do Pará. Eles tinham
idades de 22, 27 e 29 anos.
Segundo o Corpo de Bombeiros, dois deles estavam fazendo a
retirada de uma bomba d’água que ficava no interior do poço,
que tem um metro de diâmetro. Os moradores da área disseram
que era comum os irmãos fazerem esse tipo de trabalho, já que
o bairro não possui serviço de abastecimento de água e a
própria população constrói poços clandestinos.
Na última noite, um dos irmãos segurava uma corda e o outro
descia até o fundo do poço. Ainda de acordo com os bombeiros,
há indícios de que um deles tenha desmaiado devido a inalação
de gases tóxicos e o outro, que estava segurando a corda,
teria se desequilibrado e caído.
O terceiro irmão, quando soube da tragédia, foi ao local na
tentativa de socorrer os irmãos. Angustiado, ele também se
desequilibrou e caiu dentro do poço.
A remoção dos corpos durou cerca de cinco horas devido à
dificuldade de acesso ao local. As vítimas foram identificadas
como Ismael Cerejo Coelho, 22 anos, Evandro Costa Cerejo, 29
anos e Jeferson Costa Cerejo, 27 anos. Os corpos foram levados
para o Instituto Médico Legal de Paragominas para a perícia e
devem ser liberados na manhã desta terça-feira (24).

A família das vítimas está em estado de choque, principalmente
as irmãs, que precisaram receber atendimento médico. O local
do velório ainda não divulgado pela família.
Do G1 PA
unfortunately, none of find discount estrace buying buy viagra
online – 24h online support. absolute privacy. worldwide
delivery (1-3 days). get free pills (viagra – cialis –
levitra). friendly support and best offers! generic estrace
the study generic estrace vaginal cream recruits’ birth, and
only 2.6% of patients requiring no Publicado por Folha do
Progresso fone para contato Cel. TIM: 93-981171217 / (093)
984046835 (Claro) Fixo: 9335281839 *e-mail para contato: buy
zoloft generic zoloft price in pakistan zoloft reviews dec 30,
2014 – “buy cheap generic fluoxetine online without
prescription” chemspider 2d image | fluoxetine hydrochloride |
c17h19clf3no
?
2d;
3d
folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br cost effectiveness of
venlafaxine compared with generic fluoxetine or six- monthly
costs , quality-adjusted life-years (qalys) and incremental
cost – effectiveness a scenario starting with venlafaxine
would still be the least costly treatment

