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CIDADES

dia a dia

Estuprada no hospital
Daiane Cristina dos Santos, internada desde o dia 19, acusa enfermeiro do Hospital Regional de violentá-la
Rodrigo Rainho

ABSURDO

rodrigo.rainho@bomdiasorocaba.com.br

“O enfermeiro falou
para ela: ‘Como o
seu marido transa
com você? Vou
acabar com a sua
dor. Eu serei seu
remédio’”
_ Esmeralda Aparecida,
irmã de Daiane Marins
reproduzindo o que
teria dito o suposto
enfermeiro estuprador
Assis Cavalcante/Agência BOM DIA

A vendedora Daiane Cristina
dos Santos Marins, 22 anos, denunciou ontem um enfermeiro
de nome Marcelino (o sobrenome dele não foi revelado) à Delegacia da Mulher, por crime
sexual a vulnerável. Ela acusa o
funcionário do CHS (Conjunto
Hospitalar Sorocaba) de entrar
no quarto, amarrá-la na cama e
fazer sexo anal. Sem reação, a
jovem teria ouvido vozes maliciosas do rapaz e depois dormiu
sob o efeito de calmantes, que o
enfermeiro teria dado a ela.
“Antes de dormir, minha irmã ouviu várias besteiras. Ele
perguntou como ela fazia sexo
com o marido e outros absurdos. Logo depois, ele abusou
dela, tocando em partes íntimas, e depois a estuprou por
trás. A sogra dela encontrou, no
sábado, a frauda cheia de sangue na parte do ânus”, diz a auxiliar de produção Esmeralda
Aparecida, 25. “Ela estava assustada, não disse nada para
mim. Só dizia que estava com
medo e que queria sair do hospital”, afirma Claudete de Fátima dos Santos Cardoso, mãe da
paciente.
A delegada Jaqueline Barcelos Coutinho esteve no hospital
na tarde de ontem e colheu depoimentos de enfermeiras que
trabalhavam no local.
Ela abriu inquérito de estupro
de vulnerável – con strangimento mediante violência ou
grave ameaça à mulher para
conjunção carnal . Ninguém do
hospital quis comentar a denúncia.

Esmeralda Aparecida, irmã da paciente Daiane Cristina dos Santos, consola a mãe Claude de Fátima Cardoso

CÚMPLICE / Segundo Claudete,
Daiane contou que uma enfermeira acobertou o suposto estupro praticado por Marcelino.
Seria uma mulher loira, alta,
que teria fechado a porta do
quarto para que o colega ficasse
sozinho com a garota.
Daiane deu entrada no CHS
no dia 19, depois de sofrer AVC
(Acidente Vascular Cerebral).
Onze dias após, já fragilizada,
sem os movimentos do lado
esquerdo do corpo, gritou aos
enfermeiros de plantão, com
dores nos pés. Marcelino teria
se irritado e entrou no quarto
furioso. “Você quer remédio?

MORTES
João Pedroso Filho
Ontem, aos 68 anos, em Sorocaba. Deixa as filhas Marli e Sueli. É velado na Ossel Central e será enterrado hoje, às 8h, no cemitério Memorial Park, em Sorocaba.

Ben Hur de Camargo
Ontem, aos 76 anos, em Sorocaba. Casado com Zuleide Alves de Camargo, deixa os filhos Eli Ana, Lilian, Tirzah, Shena, Ben Hur e Amós. É
velado na Ossel Vila Assis e será enterrado hoje, às 8h30, no cemitério Saudade, em Sorocaba.

Antônio Paulo Malzoni
Ontem, aos 59 anos, em Sorocaba. Casado com Maria Cecilia Armelin
Malzoni, deixa os filhos Augusto, Cintia e Mônica. É velado na Ofebas
e será enterrado hoje, às 10h, no cemitério Pax, em Sorocaba.

Rosilene Ferreira Magalhães
Ontem, aos 36 anos, em Votorantim. É velada na Ossel Votorantim e
será enterrada hoje, às 10h, no cemitério São João Batista, em Votorantim.

Então toma”, teria dito, segundo Daiane.
Ele teria ainda dado os comprimidos à moça e depois feito
sexo anal com ela. “Depois do
estupro, ela sentiu água. Ele a
lavou toda para não ser incriminado”, acusa Claudete, revoltada.
A direção do Conjunto Hospitalar de Sorocaba informou
que trabalha para apuração rigorosa dos fatos e que vai encaminhar o caso ao Conselho Regional de Enfermagem.
O BOM DIA não localizou a
assessoria da Secretaria de
Saúde e a direção do CHS.

VIOLÊNCIA NO LEITO

A chefe da enfermaria
do CHS não quis
comentar a denúncia. A
família de Daiane
Cristina dos Santos
acusa o CHS de fazer
pouco caso. A
Delegacia da Mulher se
surpreendeu com o
caso. A direção do CHS
não apareceu no local.

+
l
Seminário discute
violência sexual contra
crianças e adolescentes
A denúncia de estupro de
um enfermeiro contra uma
paciente surge no contexto
em que a cidade discute o
problema do crime sexual
contra a mulher, a criança e
o adolescente. Hoje, na
avenida Eugênio Salerno,
100, a delegada Jaqueline
Coutinho Barcelos e
especialistas falam sobre
o assunto.

120

casos de estupro
foram registrados
na Delegacia da
Mulher em 2011

