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Quinta-feira, 23 de abril de 2009

11/03/2009

Agente confessa  ter matado namorada
Folha de S. Paulo

O agente penitenciário Carlos Eduardo da Silva Braga confessou ontem à polícia ter assassinado a facadas a
namorada Priscila Tavares Ramos, 23 anos, na cozinha da casa dela, no último sábado, no Jardim Arpoador
(zona oeste de SP). Ele morava com ela havia 15 dias.

Segundo a polícia, o namorado disse que chegou em casa embriagado na noite de sexta-feira e o casal
começou a discutir. De acordo com o delegado Marcos Caneiro Lima, do DHPP (Departamento de Homicídios
e Proteção à Pessoa), o criminoso afirmou que, na hora da discussão, quis sair de casa e Priscila não
permitiu, trancando a porta.

Nesse momento, o assassino teria ficado nervoso e pegado uma faca que estava na cozinha, esfaqueado e
matado a namorada. Ele disse ter ficado desesperado e chamado a ambulância. Ele foi indiciado por
homicídio doloso (quando há intenção de matar) e responderá em liberdade. A polícia considera que ele não
oferece riscos à sociedade por ser réu primário e ter confessado o crime.
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