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Namorado confessa ter matado professora a facadas em
São Paulo, diz polícia

Colaboração para a Folha Online

O namorado da professora Priscila Tavares Ramos, 23, morta a
facadas no último sábado (7), no bairro Jardim Arpoador (zona
oeste de São Paulo), se apresentou à polícia ontem (10) e
confessou ter matado a jovem, segundo a SSP (Secretaria de
Segurança Pública).

De acordo com o delegado Marcos Carneiro de Lima, titular do DHPP
(Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), Carlos Eduardo
da Silva Braga, 29, se apresentou livremente e afirmou ter matado
a namorada durante uma discussão.

O corpo da jovem foi encontrado na cozinha da casa onde os dois moravam, no sábado, e
apresentava ao menos dez golpes de faca. Um dos vizinhos disse à polícia ter ouvido gritaria
durante a madrugada.

Segundo o delegado, Braga afirmou que estava sob efeito de álcool no momento da briga e que
foi agredido pela jovem antes. Após o crime, ele mesmo teria chamado o resgate para socorrer
Priscila. Ainda de acordo com o delegado, ele demonstrou arrependimento durante o
depoimento.

A SSP afirmou que o rapaz não foi detido por ter se apresentado livremente e por possuir
emprego, residência fixa e bons antecedentes. O caso segue sob investigação do DHPP.
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Paulo do
futuro, em
ruínas

R$22,00

Notícias Especial Serviço Galeria Erramos Colunas
Fale
conosco

Atendimento ao
assinante
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