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Polícia de Sumaré investiga se
corpo é de jovem desaparecida

Moradora
de rua tem
50% do corpo
queimado

Anne Caroline de Camargo, de Hortolândia, foi vista pela última vez no dia 12
Divulgação

“Ela nunca nos
deu problema.
Era uma menina
tranquila, não
era envolvida
com drogas.”

Alenita Ramirez
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A Polícia Civil de Sumaré investiga se o corpo de uma mulher
achado dentro de uma vala na
Estrada do Mão Branca, no
bairro Chácara Primavera, é
mesmo da adolescente Anne
Caroline Felipe de Camargo,
de 17 anos, que desapareceu
após sair com uma amiga na
noite do último dia 12. O corpo estava em estado avançado
de decomposição, mas a família reconheceu as roupas en-

SANDRA FELIPE DOS SANTOS
Tia de Anne de Camargo

A polícia ainda não
sabe o que casou
a morte da jovem
contradas. No dia do desaparecimento, a garota usava shortssaia jeans, corpete de oncinha
e moleton preto, mesmo traje
que estava no corpo. A confirmação se é realmente da jovem depende do exame de
DNA, que deve ficar pronto
em 30 dias. “Apesar das roupas serem as mesmas, ainda
temos esperança de que o corpo não seja de minha sobrinha”, disse a recepcionista
Sandra Felipe dos Santos, de
33 anos. A polícia ainda não sabe o que casou a morte.
Segundo a tia, Anne Caroline namorava um rapaz do
mesmo bairro havia cinco meses, mas há dois ele terminou

Família reconheceu as roupas de Anne Caroline Felipe de Camargo, de 17 anos, mas aguarda resultado do DNA

o relacionamento. Ela não
aceitava e sempre ia na casa
dele para tentar reatar. “Quando ele não a atendia, ela voltava nervosa”, disse. No feriado
do Dia das Crianças, Anne passou o dia em uma festa com
uma nova amiga, voltou para
casa e por volta das 21h saiu
dizendo que iria na casa desta

amiga. “Ela saiu e não voltou
mais. Minha irmã tentou falar
com ela no celular, mas sem
sucesso. Até a meia-noite ele
ainda tocava, mas depois só
caixa postal”, contou Sandra.
A família colocou cartazes
da jovem no bairro onde mora, no Jardim Amanda 2, em
Hortolândia, e enviou mensa-

gem com fotos para os amigos
no WhatsApp. Segundo Sandra, o namoro de Anne durou
cerca de cinco meses.
Amiga

“O pior é que a gente não conhece a amiga. Ela veio só
uma vez em casa e agora não
atende mais o celular”, contou

a recepcionista. “A gente
não sabe o que aconteceu.
Ela nunca nos deu problema. Era uma menina tranquila, não era envolvida
com drogas”, disse a tia.
O corpo foi achado por
volta das 20h30 da última
terça-feira por ciclistas que
passavam pela estrada. Um
deles ligou para Sandra
após ver o folheto de desaparecimento da garota em
um poste do bairro.
O corpo está no Instituto
Médico Legal de Americana
aguardando resultado do
exame. A localização do cadáver foi registrado como
morte suspeita, mas será investigado como homicídio.
O celular e os sapatos dela
não foram achados.
Uma correntinha que
sempre usava estava no corpo.

A Polícia Civil investiga um suposto ataque a uma moradora
de rua na madrugada de ontem, em Campinas. A mulher,
identificada como Gerlandia de
Souza Araújo, de 38 anos, teve
cerca de 50% do corpo queimado e está internada em estado
grave no Hospital de Clínicas
(HC) da Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp).
Até ontem à tarde a polícia
não tinha informações sobre o
local de ataque, como ela foi
queimada e nem suspeitos. De
acordo com boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial, a mulher apareceu sozinha
na UPA Central por volta das
3h com a parte da cintura para
cima queimada, pedindo socorro. Ela teria alegado para os funcionários da unidade que era
moradora de rua, mas não soube dizer quem teria colocado fogo em seu corpo.
Gerlandia recebeu os primeiros socorros na unidade e em
seguida foi transferida para a
Unicamp, onde seguia internada em estado grave, mas estável, segundo a assessoria do
HC. O caso foi registrado como
tentativa de homicídio. A Guarda Municipal (GM) informou
que não há registros no sistema
de monitoramento da cidade
(Cimcamp) sobre algum ataque a moradores de rua.
A Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão
Social informou que o SOS Rua
não localizou cadastro dela e
que talvez ela seja nova na cidade. Até a tarde de anteontem
ela não constava como usuária
dos serviços de assistência para
a população de rua. (Alenita Ramirez/AAN)

