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DESAPARECIDA

Corpo encontrado em
lagoa não é de psicóloga

CAMINHÃO CARREGADO com peças automobilísticas tombou na alça de aceso do Anel Viário Magalhães
Teixeira para a Rodovia D. Pedro I às 12h de ontem: motorista foi retirado das ferragens e levado para o HC
FERRAGENS

Motorista fica ferido em
acidente no anel viário

César Rodrigues/AAN

Um caminhão carregado com
peças automobilísticas tombou
na alça de acesso do Anel Viário
Magalhães Teixeira para a
Rodovia D. Pedro I, no Km 127,
em Campinas, às 12h de ontem,
interditando o trânsito. O
motorista ficou preso nas
ferragens e foi socorrido na pista
pela concessionária Rota das
Bandeiras e levado pelo
helicóptero Águia da Polícia
Militar para o Hospital de
Clínicas (HC) da Universidade
Estadual de Campinas
(Unicamp). A direção do
hospital informou que o
motorista segue estável e em
observação. Ele não teve que
passar por cirurgia.
A polícia informou que não está
claro o motivo do acidente. O
caminhão saía de Campinas e
levava a carga da empresa
Benteler para a cidade de Porto
Real, no Rio. Para evitar outros
acidentes, o Corpo de
Bombeiros e a PM jogaram
serragem sobre o óleo
derramado na pista. Até o meio
da tarde, o caminhão e a carga
ainda não haviam sido
retirados.
Ainda na madrugada de ontem
um caminhão carregado de
ração tombou na Rodovia
Adhemar de Barros, conhecida
como Campinas-Mogi, no Km
138, sentido Campinas.

O laudo do Instituto Médico
Legal (IML) apontou que o
corpo encontrado em uma lagoa
às margens do Ribeirão do
Piçarrão, no bairro Vida Nova,
no dia 19 de abril, é de um
homem. Dessa maneira,
foi descartada a possibilidade
de a vítima ser Érika Rodrigues,
de 38 anos, desaparecida há
quase dois meses após seu
carro ter caído no córrego
durante forte enxurrada. A
polícia também não encontrou
nenhuma evidência nas
últimas ligações feitas por
celular pela psicóloga, que
estava grávida de três meses.
Segundo o Setor de Homicídio e
Proteção à Pessoa (SHPP), o
corpo encontrado na lagoa era
de um homem de
aproximadamente 45 anos, mas
a identidade e a causa da morte
ainda estão sendo apuradas. A
constatação de que se tratava de
um corpo masculino foi feita
por meio do tamanho da bacia.
O corpo foi encontrado em

estado avançado de
decomposição. A hipótese
levantada no dia em que o corpo
foi encontrado era de que a
psicóloga pudesse ter sido
levado para dentro da lagoa,
separada somente por um
pequeno banco de areia.
O SHPP teve acesso às últimas
ligações de Érika e tudo indica
que não havia nada de anormal.
A última ligação registrada foi
feita para o marido da psicóloga,
que conforme já foi noticiado,
estava no trabalho, na Vila
Teixeira, aguardando Érika
antes dela desaparecer.
Moradora de Sumaré e grávida
de três meses, Érika
desapareceu no dia 17 de março,
depois que seu carro caiu no
Córrego Piçarrão, no Jardim
Miranda, em Campinas, durante
uma tempestade. A primeira
hipótese investigada pela polícia
é de que Érika tenha tentado
atravessar a enxurrada na
Avenida Doutor Carlos de
Campos, ao lado do Curtume.

Naquele ponto há
transbordamento e a ponte
sobre o córrego fica encoberta
pela água. Foi então que Érika
pode ter tentado atravessar e
seu Ford Ka preto foi puxado
para dentro do córrego.
A bolsa e demais documentos
que estavam no veículo também
não foram encontrados.
A polícia ainda aguarda o
resultado da perícia realizada no
veículo da vítima, mas não deu
prazo para quando o laudo seja
avaliado. Parentes continuam
desolados aguardando notícias.
O 7º Grupamento do Corpo de
Bombeiros de Campinas
realizou buscas por todo o
córrego durante vários dias e
contou, inclusive, com a ajuda
do helicóptero Águia, da PM
(Polícia Militar). Outras
corporações, de Capivari e
Piracicaba, também ajudaram
nas buscas por todo o Rio
Capivari, do qual o Piçarrão é
afluente, sem sucesso. (Gustavo
Abdel/AAN)
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NA MADRUGADA de ontem, outro caminhão, carregado com ração,
tombou no Km 138 da Rodovia Adhemar de Barros: motorista saiu ileso

O motorista saiu ileso do
acidente, que ocorreu às 4h50.
A carga começou a ser
retirada a partir das 12h.
Durante a manhã, o caminhão
ficou no acostamento, sem
obstrução de via.
O motorista não ficou ferido e a

Renovias, concessionária
responsável pela rodovia, não
informou o motivo do acidente.
A Polícia Rodoviária atendeu a
ocorrência, mas também não
informou o motivo do acidente.
(Sarah Brito/Da Agência
Anhanguera)

CARRO DE ÉRIKA (destaque) encontrado no Córrego Piçarrão logo após a forte chuva que caiu no dia 17 de
março; desde então a psicóloga está desaparecida, e a polícia aguarda resultado de perícia feita no carro

AMERICANA

SAÚDE

Polícia investiga homicídio
em hospital psiquiátrico

Congresso debate
futuro econômico
das Santas Casas

A Polícia Civil de Americana
investiga um homicídio no
hospital psiquiátrico Seara, em
Americana, ocorrido às 15h40
de domingo, quando um
paciente de 45 anos matou
outro interno, de 28 anos, por
espancamento. O acusado disse
que a vítima “pediu” para ser
morta. Ambos tinham
diagnóstico de esquizofrenia. Os
pacientes não dividiam quarto
e, segundo o delegado Alfredo
Luiz Ondas, de Americana, não
há informações se eles se
conheciam antes. O jovem
estava internado havia três dias
e o acusado de agressão há cerca
de um mês. Ele tem passagem
por furto em São Paulo em 2012
e estava em liberdade
provisória. “Não tinham relação
(anterior), embora ambos
tenham como residência a
cidade de Cosmópolis”, disse
Ondas. O suspeito bateu a
cabeça do outro paciente na
parede até matar. Logo após a
morte, uma das enfermeiras que
passava pelos quartos para
entregar medicamentos viu o
rapaz caído no chão. Houve

Campinas sedia a partir de hoje
o 24º Congresso da Federação
das Santas Casas e Hospitais
Beneficentes de São Paulo
(Fehosp). O evento, que acontece
no Royal Palm Plaza Resort, vai
debater o futuro da situação
econômica das entidades, que
sofrem em sua maioria com
graves crises financeiras em todo
o País. Ao todo, 33 Santas Casas
e hospitais filantrópicos estão
sob intervenção municipal no
Estado por falta de verbas
próprias. Os debates começam
às 14h, mas a abertura oficial do
evento está marcada para as
19h. Em meio a palestras e
debates que têm como
público-alvo provedores,
administradores e
superintendentes de hospitais, o
congresso lançará o
Movimento Nacional das Santas
Casas para tentar chamar
atenção da população e do
governo federal. A maior
reclamação do setor é a falta de
atualização da tabela do Sistema
Único de Saúde (SUS), que
impacta fortemente as finanças
das unidades. (AAN)

alarde entre os outros pacientes.
O médico da unidade foi
chamado e constatou o óbito. O
hospital informou à Polícia que
em nenhum momento o
comportamento do suposto
autor sugeria que ele pudesse
cometer o crime. Ele foi preso
em flagrante e encaminhado
para a cadeia pública de
Sumaré. O suspeito deve ser
encaminhado depois para o
Centro de Detenção Provisória
(CDP) de Americana, onde será
examinado psicologicamente e
ouvido pela Justiça. O hospital
informou, por meio de nota,
que “todas as medidas
necessárias para o
esclarecimento dessa fatalidade
estão sendo tomados, sendo que
o Seara está em contínuo
contato com as autoridades
policiais e órgãos de saúde”. O
texto diz ainda que já foi aberta
uma sindicância para apurar o
caso. “O Seara solidariza-se com
a dor que passa a família nesse
momento e coloca-se à
disposição para auxiliá-los
naquilo que for necessário.”
(Sarah Brito/AAN)

CHANTAGEM

Homem denuncia extorsão
em casa do Jardim Itatinga
Um homem de 37 anos fez um
boletim de ocorrência por ter
sofrido extorsão em uma casa de
prostituição no Jardim Itatinga,
em Campinas, na noite do
último sábado. Segundo o
documento registrado na
Segunda Delegacia Seccional, a

vítima contratou um programa
com três mulheres por R$
200,00, mais R$ 50,00 pelo
aluguel do quarto. No entanto,
segundo ele, teve de pagar R$
2.070,00. O homem contou que
após o programa, mediante
violência física, foi obrigado a

pagar um valor maior do que
aquele combinado, sob ameaça
de não poder sair do
estabelecimento. Segundo a
vítima, 15 homens participaram
da extorsão. O homem contou
que foi seguido até a sua casa
após o ocorrido e teme que seja
vítima de um futuro crime. Ele
informou à Polícia que não
lembrava o nome do
estabelecimento. A vítima foi
procurada pela reportagem mas
não atendeu às ligações. (AAN)

