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TRÂNSITO

Motorista fca preso às ferragens após saída de pista
na BR-285, em Passo Fundo
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Um motorista fcou ferido em uma saída de pista na BR-285, em Passo Fundo, na tarde desta quinta-feira (16).

O caso ocorreu nas imediações da Universidade de Passo Fundo (UPF).

No início da tarde, o condutor de um VW/Gol, com placas de Palmeira das Missões, seguia no sentido Carazinho.

Por motivos desconhecidos, após a entrada principal da UPF, o motorista perdeu o controle do carro, que saiu da pista e atingiu uma árvore.

Ele fcou presos às ferragens.

O Samu e Corpo de Bombeiros Militar foram deslocados e conseguiram retirar o ferido de dentro do carro.

Ele foi colocado na ambulância do Samu e levado consciente para atendimento médico ao hospital.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ajudou no resgate e na orientação do trânsito.

O veículo será retirado nos próximos minutos.

O tráfego não fcou interrompido.

Com informações e foto do Portal Diário da Manhã de Passo Fundo.

– Quer receber as notícias da Studio no seu WhatsApp? Então clique aqui e faça parte de nosso grupo.

https://diariodamanha.com/noticias/motorista-fica-preso-as-ferragens-apos-saida-de-pista-na-br-285-em-passo-fundo/
https://chat.whatsapp.com/LZhcldhUw3r90HneCwzF1p
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